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 هه

 "طلو 15 طم 886 02 2 عمرلفو ه1 وص موزئأو ص مطتعاط 1غ رك

 1م662060 66 ماجطاتزاطط ةمددو ةصمم»وصغ 17,0218 02 غطع ةوازوعأ

 طعدطتع ةتاطماو» 50ععاطع» متغط هجوذوسدأتع دسك عدن عدت مدصع ذدغم

 ذطف ؟ةعاماتعب طءوصعطعو 05 ةهعوطاأ ع

 1ص ةطمه ةوعم20 موه, ؟طتعط ءمصغدتسع ةطغع [1د1000عؤ105 8

 (هدحص عسأدتعو 60 ةطغع ةسوطتع غمدعأ عتععص زص أةطلق ةقغ مه, هلام

 ىتنأط ه5 2ءولهعمع جدل ظاطا105ععورتطو» 66 طف مطماع هةععاقق, 1
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 6015 ج20 111511356 :
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 مدع مك تزل (لزوت كانا هر 7

 نقرا نا د 1 كلا ينج: هبا ؟112 :

 اس وبا رابط دمت عدا درا مالا دلتا البر 16
 : 08 ١ ممل - هموحالا ليا نوايإاك ١0 بأ

 ا ا 1 ينل . هكا :يزا نمل لاو كك

 و ع



 ا

 اهتكرح ىلع اهَلْبَق ام نكس اذا اهتبتك تتش ناو باتكلا هيلع

 ىأب اهلبق ام ةكرح ىلع اهتبتك اًفرط تناك اذاف هجولاب سيلو

 ناف هرج وحن اًضيأ اهتفّذَح اهلبق ام نكس ناو ىو تناك ةكرح

 ةاهتركذ ىتلا ماكحألا ىلع اعرجأف اًطَسو تراص كقف رمضمب اهَتْلَصو

 نبع نقلالاب كاطبخخ 8 سل انطتنس فحق اذا

 عم 4فذجي الو واولاو ءايلا لبق فلألا 6.. .... ... كتطخ

 فلألاب اهلك هوجولا ىف اهبتكيو ريضملاب َدَنعَي ال نم مهنمو رمضملا

 35 3 ىا + د 0 0 . 3

 1 نأ فينصت هرخآ اذهو دودمملاو روصقملا باتك لمك

 دالو ندب سابعلا

 ىبنلا دمح انديس ىلع ىّلصو نيملاعلا بر هلل ديثلو

 اًميلست ملسو هلآو

 3 سكنا ىسلبارطلا نيسلل نب هللا ديع نب نسلم بتكو]

 15 © [6 خئامثلثو نيتسو نسمخ ةنس نم ةدعقلا ىذ

 ه) آب. ظكلا. 2) 1طنو ه0 زذ وستغو هطاتغ ذص طف 115, هسا

 هارت اغطف ]مقأ 1وغغو»ع ك . . . . مموووع؟ملن طسغ طقم زق صم 0هدطغ (طقأ

 كلذك زو طم "كعطغ "هملتس#. مه لانو طوعتسستسم 04 501.91, ذض اط#و

 ذاق. زم ننزأم غمرت مكمرك مم (طمأ ه طف ةعقأ اذصف ةطمسغ طق طقلأو

 ىتل هك (طع موعمد0 ةمطقوسغ هن وانه" وا,ر هنكف دتتفقأتات 2. 0) 8هددعألتع

 ضم 1غ ستفمأسرج زص طف 358. 4) ؟"طنم زق أطق هم]هرتططم» 01 218. آس



 للا

 ل 0 ىنز نم امهّنأل امهترصق اذا ءايلاب ىرشلاو نوتونلا

 ةوقشلا ات كنأل فئآلاب هتبتك اَقَشلا ترصق اذإو يش يَ

 «ةاعبار فلألا نال ءانلا انهتبتك_ى

 ءةاطع اذه ليقلا ب 0 مسا ىلا دودهملا 5 ها

 ىلا ءايلا ريغ وَمْصُم ىلا ِهَنْقَصَأ ناو 2. ظ

 بسنلا ىف هتّلعَجو ءايلاب نيف 7 واولاب عفرلا ىف هتنبنك ملَكتملل

 كءاطع تير كتاطع نم تيجو كنا ردم ترك ارحب تك

 نأ ملعا سابعلا وبأ لق ءهللا ءاش نا هب لمغاو اذع ىلع سفق
 2ظ 0 اذاف اهرخآو اهطسو ىفو ةيلكلا لأ قس روك ةزمهلا

 اهلا ميعرسبأ ف 525 امك تكركت نك رح ىأب اًعلآ اهتبتك 10

 000 كم رنا اطباوا تيتا اذاف لجأ 0 ةروسكم هو

 1 32 لكلا ل .لقم اواو ةموسملا ةاهتكرح. ىلع اهتبتك :نوشكم
 تناك ناق لجرلا متس 00-525 0 اهمامضُتأل اياد

 فلألاب اهبثكت سأرو سأف كلوقك اهَلْبَك ام َةَكَرَح تععبت كاس

 ا لبق ام راسكنال ءايلاب بدثلا ربُث 5 ا ىلع

 اهتبتك كرَحَتم اهلبق امو ةحونفم تناك ناف او ١ اهتبتك انهلبق

 لاس بتكت امك ةنكاسلا ىركام ترجو ا يطلق ام ةكرحح ىلع

 ام نكس ناف ةرّمم عمج وهو ءايلإب رّثمو واولاب نوجو فئألاب
 لش بثكت 3200 اهل لعجت 000 نم' اًهتكدح .اًهلبق

 او 5.... فلألاب هبنتكت كب ة

 ن) 8مدع هتف مماقوز 2ع ةاطقاتأ 11766 7008ر ط6 11م]م61 2281:8112 01

 101. 90 ه (1215. ]بز طهو17ع طفعسد ءودحم1 م6617 ما 827. )5  111ةةزض ع"

 ه) 8مم جسم ص طةطمق 2011012ع !1ط6 376 2215512ع 301118 8125 8

 155م عوؤطما», طاق تمم ممم عتط 01 101. 908 اطعتس ع 01116 60132 8335837 '
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 باب اذه سيلو هب انأدب ام ٍكّجألاو مكوَلُكَي وح اًضيأ زاج واو
 6« هب انضرقعا امناو لععفلا

 دودمهلا ىف طخلا باب

 َبتكي نأ زئاج هتاف اًدرفَم ناك اذا دودمملا مسالا نأ معا

 5 كلذو ىنعملا اذه 75 باتكلاو ةكجحاو تفلأب نكففلو عفرلا ىف

 © اةندحاو فلآ 5 امهيف اورصتقا ءاريمح هذخو ءااضع كلوق كا

 اذاف نيتهبتشم نيتروص نيب اوعمجي نأ اويعرك ناغنلأ لصألاو

 َبتكُي نأ هيف ْنَجَأل ل ىش ناك

 ال مسالا نوكي نأ الا ةاجرو هاسكو هاطع تير لفن نيفلأب
 10 دك يقلب سلا فرع 5 كِل يف ,عوكيدوا ظؤ50

 فب كلذ ءعيمجم: نومتكي بال مودع ابل قرع اي

 قافثالا هج ىلع رتاج اذهو ضفشلو بصنلاو عفرلا ىف ةدحاو

 تاغسأ ثلث بسنلا 5 عيتجي هنأل هب انادب ام نسخألاو

 2 اذاو ؛ فرحا فاَحجا عقي الَثل نْيِنَتْنا ىلع اهنم رصتقتف

 15 بتك 0-5 ملعي ال ةلوهج# لأ كتناكو رغشلا ق نوخمملا

 زجارلا ليق وتعأ فلألاب
 وفسلا لاط ( نأو اعنص نم تب ال

 ءايلاب امهقبتك امهترصق اذا ىَرِشلاو ىترناك اًمولعم اهّلصأ ناك ناف

 بقكتو ءواولا تاوذ نم اناك نا فلألابو ءايلا تاوبَذ نم انك ن 3

 ه) آد همتنعزمملا] هدحاور مقوم ة "لق ةلاوعم0 ز1ن[0 هدحو.

 نر [[1نرعم هنو مممتنار (طعقم ننممأورق هك هاتمسم متقفتسمعب طولسم# نستأو

 هانا (ةرثمغول هلتل هزت



 قلاب ابنبتك ناو وتاجت هد ًالكي نحت رمضملا لاصتا "لبق تناك و ْت

 مع

 7-0-0 ةييلم وح كلذو ازكنذ ام هناحتما ىلا ٍعدكي مو

 هلصأ ناك ناو ءكايلب كلذ عيبج بتكُي ىَمْدَتْسمو يو

 نايرْعَم اولق اوّنَق اذا عهّنَأل كلذ اولعف امقاو ثورقو ُتوِهَل نم

 فلألاب اهتبَتك هي .فلألا لبق ام نامالاع  ءايللاب نتقيف نايولمو

 1 الا وللا ايلا نجي ةعرك اور افظتي يثمر
 رف كلرق نم لعفلاو مسالا نيب اوقرفَيل ءايلب لجر ّمسا ىيحج
 1 ناف ةبيط ةايح ايحي

23 

 9 ماتم ةاعدم 6 ةازغمو كعدسمو ُكاَرْعَم كلوقك فلألاب هلك

 ومو ةفاضالا ىف ءايلب هنم افرح اربتك دقو ءاناحرو اهتاحرو

 فلألاب 0 ارومهم مسالا ناك ف « انركذ ام دحولاو امهيَدَحا

 كح ًأطخل تييأرو اطخل اذه كنعت ضفشلو بدصنلاو عفرلا ّ

 ىو انآ عفرلا ىف ىف ةرمهلا لعدد كَ دوجألاف :تفضأ 3 هللا
 2 ب5 3 0 6-2-2 : < ع

 00 ا ا 1 الها 55 ضفخاو لاو | 3 انبتكي

 اذا اهبناكي نم نمو ' هكا نمحا "لوالاو كاطخلا نبا كبك

 كواطخ !ذه هيو فب ضفخأ ىفو أوو فلأب عفرلا ىف فاضأ

 وكأ رمضملا و رف و 0 دوجْولا 052 اذعو كيأطخ نم 06

 اك افلا اهتلعج ؛ ناو: اواو ةزمهلا لعِجت نأ دوجألاو ِكولُكي

 0ه) لآ 9 اطح. م) 2 بجولا. 0 قطودغ 856 005 هع

 طقم مماقوأ صعر طءا2 8ع 011114



| 

 ىلع ومنو هلوأ ىف واولا نأل ءايلب هبتكت ىقولا كلوق وأ انركذ
 ءظسوأو فرحأ ةشثلث ىلع هنأل ءايلاب هبتكت ىونلاو «فيحأ التلك

 86-0 انيك ايفل ىلا ببعلا نأ كلذ ىف ةّلعلاو 4

 ناكو ةوقلا نم تيِوَق نولوقي ممنَأ ىرت الأ تووَش الو ثيعو لدم

 5 نم ءىش ناك ناو 2«ندواو نيب عمجلا اورك نكلو توق لصألا

 كيز ىعو وح ءايلابب اًضيأ هتيتك وحنلا اذع لاثم ىلع لاعُألا

 ام ملعب الو ةيزهج ا ناف «ّلّمَحلا كي ليز ىَوَشو ملعلا

 وكت هيف ىسحأ ةلامالا نوكت نأ لا فلأآلاب مسالا تبتك اهلصأ

 تلك سنا اها ابل ةلمالا نسل ءايلاب بقكث ىتعم

 10 اذا 0 نيف سكات 2 ةلامالا 5 ناو ءاببلاب تييتتك امناف

 ىلا اهَقْقَصأ اذا الك ٌبتكتو 201000000 ايل امفاضأ

 لوقت نيِترشَبلا ىنع واو نم ةبلقّتُم الك فلأ نأل فلألاب رهظم

 هلك مثدنع لصألا ناكو نّيلجيلا العب ترم نيبلجيلا داك تديأر
 ىلع نيتْكأل عوضوم مسا وه امّناو ينم لاي تلألا يبن

 و نومعزيو ةينثن فلأ اهنأ ىلا نوبعذي ةفوكلا لعأو ىبعم نزو

 كلوقك 0 نأ فليك 3 اذا مسالا نأ ظينثتلا ريغ ف

 واولا نم هلصأ ناك ناو ءايلاب بتكُي 2 زاجو اضرو ٠ ىحض

 قلأ اهولعج اذا ٍمُيْْنَيم اًعيمج ءايلاو واولب هتينثت نوزيجُيد
 من الا بوصنلاب ٌعوفرلا َسبِقْنَي المثل فلألب اهوبتكي نأ ةينثت
 20 وبي ةرصبلا لعأ اَمأو «ةفيعض ةلعب هل اباننعاو هرهبغب وهبش

 هايلاب كلذ ٌعيِمَج بتكُي اًدعاسق لعبا, هغلأ ذاك ناف قلل

 ه4) (هنزأو هطاأأةوعماولز 56 هلم هرعف طتتقفأت #8. ة6) آب ىكص٠



 اذني

 ا

 رمغل فلأالا 2ك را («لعاوف ابلاق 8 د «ءبلع نووييسكي

2-0-6 2 12 

 واولاب 1 هل افنأ هتف اج 58 كدي 95 اد

 تل 0 فوردعم 0 1 8 م نم جيش زمهنا 1

 ام لاثم ىلع مسالا نم َّىقَب ام اورسكو ثينأتلا ىفلأ ايفذحف

63 

 بلقت م زمهتق قوواكو 2ادرو يود ا ؟اطع ءيكلا لجر ىف 3 5 تلق

 1 اذوه 6 500 نو كي يماعلا ربغل اهنأل رك ةزمهلا

 تيبأتلا اَقلأ هيف اب ةأما تيبس ناو كتفرع امك ريسكتلا ىلع

 ءافلصو) ءارخص انهيسا“ ةأما ىف تلق 5. قناوا تعيتمو

 <فالصو راكص نتلقف ترسك تش ناو تاوافلصو تاواركص

 طخلا ىف روصقملا باب

 كتاف ىحرو اضع وأ روصقما نم فرخأ ةثلث ىلع ناك ام امأ

 فلآلاب هةبتك واو نم ةيلقنم هفلأ تنك ناف دلصأ ام رظنت

 2 لدكوب ناوصع :تينتت' ىف ةاطعتا نتألا فلألاب. اضع بكت
 نايَحر لوقت كذأل ءايلاب ىبحر بشكتو تاوطق لوقت كنأل فلألاب

 عمذلو ةينتتلاب مسالا نك رمت تايصح ليقت كنأل ىصَح كلذكو

 تناكو فرحأ ةثلت ىلع مسالا ناك ناف ىاقتنشالاو ءانلاو فئألاب
 7 ع

 ايم 2ىدشنب مدلاكاسصا 4 مدكات مو 1 ةتيتك دلدسوأ وأ 5 هلوأ

 ع

 ه) آب همتوعتسماار ىرج“ مكون خلق هلو 60 أ رح م) 0 1-

 1[1ةهمونو0. طمعوطواط]و غم طو "650 ءاتلاو. 0 آر لبق.



 ذل

 م«

 . ءارقص ا ءارمتكب الجر ةئن تديمس ناو كثشذوملاو ركذملا

 . تنك امك قاروو رافصو رامح تلق عمجلل © هوا م ةواوهوو

 لاكَم ىلع مسيل نك 9 ( ءاف .٠ ءاركم 3 ّش سا راك

 ريغل فلألا ناف زلكاش _ نيعلاو هرسك وأ هلوأ مضب ا أ ءالعف

 كلوقك نيدشتلاب ىلاعت لع نوكي 3 هعمج> ىف رثكالاو كثينأتلا

 ةءاذلجو كليم صضرألا ظ00110 و ىحامصو ةءاحمص

 اذه ىلع نانكو لوألا مييضه ناك اذا هليبس هذعو ىنالجو

 هلوأ مضو نيعلا كيرحتب ءالعق نزو ىلع ناك ام امأو نزولا

 ثينأتلل هفلأو ءانلاو فلآلاب عيِحي نأ رثكألذ هحتق وأ دسكو

 ةأرما 2 ديبأ لاعف ىلع 0 دقو ليلق هنم هتغملاو تومتلا

 هيف امم 5 اذه نم ناك امو ؛ تلم راَشعللا 95 لجو

 ىقلث نأ دعب كلذ .نم رثكأو فرحأ ةلعبرأ ىلغ تيبأتلا فلأ

 ... ىقو ءاقلاو فلألاب عم نأ رثكألا سايقلاف تيبنأتلا ىقلأ

 ىلع ناك اه خر كارز ءاهلا ةيف امب هوهبشو 2 .. فراوا

 2 فففاوستو عصاوف ءاسمادلاو ءاقفانلاو ءاعصاقلا تح ءالعاف

 0) قلطمسأ مددت" 5008 !!1ععتطاو, طعتصسع نسيتغو هطاتغو؟ةهنعل. 1"

 اطلع 1م ممدمتساس ع ("هعوه 8ةطم#1912: ... ....ك 07 05

 قمدعاس06م (طعزت متانقأ طع "630: «فذورسكي مث ءاقرو 37 6) ©01-

 اذ1ممماوم0. 2عماطماناز ليقن . 0 لعهد 81,4. 2) قلطماتأ 10ان1 0105 38

 نستغو هطاتأو"ملعل, ] عمصسمأ ورز ةهعاددعم ه مانزأمطاو "عقأام»"ةغلمسد ه؟ اطلق

 ممقعمعم, "طم 8 مأ 010 طم وك وزع دنت نقأنر مق 1 ةانتزممقعر طف "60 ابعيج-.
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 ا.

 آو ار لجر كلوق كلذو اهلاح ىلع اهتثرتو اهلادبا زجي م

 هداج مار دقروم اش ويف نييانثب هتلقع جلوق امأو نارقو

 دودهيلا ممجح باب

 ىلع عبجي 3 هسايقف لاعف وأ 1 5 لاعف 0 نك ام اما

 ةيدرأو ءادز لوقتو ل ءامسو ةيطغأو ءاطغ ع كلذو ةلعفأ

 1 نآع

 كلوقك جحاصلا أ و كلذكو هع ”اعوو ةيسكأو كرو

 و لا ا : - - 3 - ندع د
 عمكات برعلا 3 3 ةجرخأو جارشو ةشرفأو شارفو ةلذُقأو لاذق

 ل !ذه رع ل 0 يجدي ةلعفأ نع ليلقلا ىف محكصلا
 ا

 06 00 عنأل 6 0 ريثكلاو 00 0 0 امأو

 شارف اولاق امك لعذ ىلع ريثكلا ىف هوعمجاي نأ ءادرو ءاسك لّثم
92 

 كتاف ءالعق لاثم ان ناسا نسر نارا ؛ ٌةلعْتأ ةومزلاف ف

 د0 دل رتل اذهر دلق لعب عيحب دك لاعق ىلع هْعِمْجت

 ىراحص ألادقو راذعو ءارذعو راحو ءاوجامو ةزفك سايقلا

 هلوق وه نيهجو ا سيقلا ىرما تيب دشُنأو ىراذعو
 ني ظ عدس

 ا قينمجلا ددعك تك اهمكلب نيمتري ىراَذعْلا ٌلَظَف

 وب لعفأل ةقنوم تناك اذا هالعف اماف ؛ تاوارختو 000 تلقف
 «ند هن د

 رقصو رمح ليقنف ّلعْفَأ عيكات انك معيحت كناف ءارقصو ءارم

 ن) 8طن رمد 15 ندتكعب هطاتغوندنع0. 1 هدنا10 نس "620 نم
 قر 8م طف ممصفتستسع 6ممعمد ه2 طف طفعتسستسع ه1 طلق "ه1

 ... . ف 1 هوصعات 0م 1غ 15 م طع 4 !ىبخ .
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 : - 85 تا 8-3 5 ته 1 -ه هم ن6 »

 هنم برعلا ترسك ام رسكتو نوزمجو نودامجو نومناو نولبح
 - نآلا 11 5 1 ع :

 ةلثُمأ نم كل ثركذ ام ىلع هيّجْقف اًضيأ ةيمستلا لاح ىف

 دودهملا ةينثن باب

 ةينتاقلا ىف اهتاكم لكبت برعلا نكات و

 ناتانو ناواسقنو هع ةأرمأو ناورمح ارم منعت 456 ىف ليقنف ادأو

 6 د

 اهيرجحُي نَم برعلا نمَق ثينأتلا ريغل هتف 500 ناوسفنخ

 واولا اهناكم قا اهلثم ةدئاز اهنآل ةيناغلا لأ ه ىركام

 ةينثت ىف ليقيف ةزه اهعذي نم نمو ثيبنأنلا فئلأ 3ك لع امك

 ا اواو يفز نايم درا ا ناوابلع ليفي نم نمو نابلع ابلع هابلع

 ةر اههَدي برعلا رثكأف ئيلضأ 0... نم ٌةلدبَم ةزمهلا تعذاك ناف

 نم 0 ٍنآدِب 5 ف ا ةاسك ًَ ليقيف د لدْبي 3

 زئملكلا لضأ نم: 4..:.. تيثاك اذاو: :تينانلا رعت 'امهنم"فلآلاو

 6) آد ىركام . مث) قاطواتغ ؟هزبر' هع 596 0108 هرعف طقتخم 22158108,

 طوزمع وستأو هاطاتغو"هغول, 1"عمرص طف ؟عرو معنمتستس#ل 8868 ....كو

 نرأ ابر --6 نرارأب .. .. ه0 طع ؟هل1هى زن ع مدققدعو 1 ءعدعاس 06 اطقأ

 طع معقم غ6 طع "ممل هق 1011078 : نابرحو ناوابرح ءابرح كلذكو .

 3 18طنف مهعلب مطتعل ذه هطات4وءمغولرب ةعوسنق غ6 طعفعجتمس ؟ذكط 5 تءز

 (لنوعو[مرخع 1 ةنترمفو أ 18 غ5 طع "4 فرح. 0) 0طا16ةعمغعمل. 1

 مىمانأ0 هنن 5080 ةمقلا .
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 |مم

 فرحأ ةسمخ ىلع ىذلا روصقملا نم ءاج كقو ءاّدحاو امهظفل

 خلوق يأ دعيج كفل لع هبا. هكا 3 فينئاتلا فلآ هرخحأو

 نماخرلا :كلذكو :ةدحنو .ئعاكش هنذِفو ريثكلل .ىفاكش هذع

 اوديري ل اذا ةدحاو هّنومزلي باب وتو تابن هلك اذهو ىوالخلاو
 هء 6 لا

 < عمجا

 ريثكلل افلح اولاقف ىنعملا اذه ىلع ءىث دودمملا ىف ءاج دقو

 لقو هيوبيس لوق اذه ةدحاو ءافط كلذكو ةدحاو ءافلح هذهو

 إف اوطرأ امأو ؛ خقرطو :فلح درهجبغ لاقو ةفلح اةدحاولا ىعمصألا

 2-23 ؟« .هآذع هسه ن5 5 1

 فلألاو لاح لك عر يفوتك كش ةاطرا تللاق تدرفأ اذا برعلا

 ءاهلا اهيلع تلخد امل تينأتلل تناك ول اهنآل ثيبنأتلا ريغل

 هاهلا هتقحل ام ّلكو «نيتينأنت نيب عمل كل زوجي ال دكا عت الأ

 تسيل فلا نألا دهفرصات' فلآ ”ةرخآ .ىف ئذلا ئعملا اذه: نم

 , ةححاوب هفصو ىلا متكت مل هيف ءاهلا تناك اذا ثينأت قفل
 35 2 سام 2

 ناف ىقلع امأو «دحاولاو عمل نيب ةقرقم تراص دق ءاهلا نال

 ىف لوقي هنأل هجولا فو نوني ىّطرأ ةلزنمب اهلعكي هييبيس

 0 اًمأف «ىَمهب ةلونمب اهْلَعُجَج كيغو ةاقلع ةدحاولا

 عيجت نأ هباب ناف ثينأتلا فلأ هخآ ىف امم فرحأ ةعبرأ

 حو ثايرابح ىرابح كو تاينامس ىتامس ّ ليقتف ءاننلاو فلألاب

 لاح ىلع كو كيدامج ترم ليقت برعلاو تايدامج ىدامج

 ن) طع قعدغ ةطععو 008 ه2 طع طفعتسمستس ع 01 101.84« (للق. آم)

 هم نستكو هط]16ةئونم0. 8) قطوسأ زو 21005 هم طف طتاققأل 8

 طوتسع وستغم هاطاتغومون ع0. 1 هنآ ؟ةهنص نأك ام.



 أةنب

 نأ هنم بابلذ َنالْعَفل اًمِدوم ناكو متفلاب ىلعَف ىلع ناك ام

 ىركس ةأرما كلوق يحن ىلاعفو ىلاعق ىلع نيهجو ىلع َعمِجَي

 ىزرايحو ىريحو ىلاَسكو ىلاسكو ىكسكو اكسو ىراكس ءاسنو

 نالسك كيلوقك نزولا اذع ىلع عمي اًصيأ اذه نم ركّذملاو

 لاعف ىلع اًصيأ اذه نم ثذوملاو ركذملا اوعمج دقو ىلاَسْكو

 ايلعف كلذكو ٌشاطعو ئَهطعَو للجت ءاسنو ئَكُجَع :هأرما: اولاثاف
 ّ 8 8 . *:.ءو 9

 ثاناو ىقنا اهلاق بابلا اذ نم ءامبشأ تذش كقو ءركذملا ىف

 جر كو ع -هغ 07 سد 3 نه

 ىبر ةاش اهلاقو فلالاب ىتنأ ثينانتو ءاهلاب ةرفج ثينات نا الا
3 

 نم تعنلا ىف ماللاو فلألا هتّمزَل ام اَمأف «هلوأ مضب بابر منغو

 ىلع هعيجاتت كتاف ىطسولاو ىرغصلاو ىربكلا وكن بابلا اذه

 رابعلاو ىرغصلا اولق ءانلاو فلألاب تش ناو لعف ىلع نيهجو
 ريسكتلاو تايربكلاو ىرَبُكلاو تايطّسولاو طسولاو ىَطْسوْلاو تايرْعصلاو .

 ايئذدلا عمج ىف ليقتو ءرثكأ برعلا مالك ىف بابلا !ذه ىف

 كقآلاف هلجو زع هللا لاق ىتعلاو ىصقلاو ىندلا اًيّلعلاو ىوصقناو

 ٍكَنأل لعفلا ىلع عونلا اذع اوعمج امناو «ىلعلا تاجردلا ْمِهَل

 فرح اهرخآ ىفو اهنزو ىلع نناك املف مّلظو دملظب وهب

 لدحاو ءىش بابلا اذه نيو 2؛ةىرجملا اذع اهورجأ كثيبنأس

 اذع نولوقيف نعنلاب امهتْيِب نوقرقي امناو «دحاو ظفل ىلع دعمج
 ب 57 : 1 3 . 5 5

 كل اةلحاو ىمههب «لىت ةليحاو اودارا افا نولبق دو رمخحلل ن.ىهح.جب

١ 1 5 || | ١ 5 02 , 3 3 ١ : 5 0 ١ 

 نراك اف لتءاولأو عمج نب يقرفمل نالذ او هول او ليتعاو نوطلاسي

 ه) كوم. 2077 ن) © ىّرِحملا .
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 ةدع نال عالم ىهلم ع لعقنو 2« ليحاو نزولاو طابح نتلقف
2 3 5 , 

 ليقنف رفاعج ليقن نك . رقعج فور ةيدبع ىلع ىهلم فووح

 : 90 ا 0 اقل ١
 ثا خبلاصأ عج افورح ناب فانكات انهناو د نزولا كلاب

 0 د

 أ ى-#

 ظعم١ ىف انكلوق وح نونلاو واؤلاب ةعيجت 0 5 ئمدأل ٌةفص

 طاعم ل هريسكت تدرأو ءىبستنل م هنا عخ 5 نوطعم

 ا اك نزد ىلع ناك ناو ؛انيكذ ام قلع هتيرجأف
 هد 2 نو

 هع ىشعاو نايمعو قمغو 1 يدك ندلعتو لعث ىلع هعمجت

 لوألا سايقلا ىلع هتيرجأ هتعبج ءىشل انهن نأو « ناوشعو

 عبج ىف َمعادأ ىفو َطْبَأ غيج حطابأ ليشت امك ملأ تلفأف كر ع : 91 هع د 3 5 ع 0 10 3 م
 فوركالا هدع 2 رفاعج تزد 3 عدد دكبقلا تدرأ ف مهدأ

 نم نزولا اذه ىلع ىتلا ءامسألا نم .كذت مث امو تاكركلاو

 خفصلل لعكت برعلا نأ الا هاركم اذهف ةسمخلاو ةعبرألا تانب

 ه0 ىو يح دع ع يح اينخ

 !دعاصف روصقملا نم فرحأ ةعبرأ ىلع ناك ام باب

 - 2 ويني : - 3 ع - 0 ع ه 0 : : ا . 1

 3 مالسلا ند ىديماكل ٠ لقو مدللا خافب ىل اعف ىلع ه«عمج نم رثك الا

 ىم برع نو ىراسفذو ىرفذو ىلابحو ىليد يح دنم ريتك

7 

 لابح م نىم خنم ن | كيوبيس ىكحو ءارلا ورسكيبف رانذ ليقي ؛

 فلألاب 0 2210 نأ كنا انضيأ مع معزو 0 و راخذ لتتم

 مع

 امأو ؛ىثكأ برع مالك ىف ريسكتلاو تايرغذو تايلقك تلقت ءاننلاو



 اهم

 0 1. 0 ا 5 5 .

 زوخو تازوصو الز وخحو ردكشو كرأو شنو 0 كاش ميحكصلا نم 5

 ابلاغ ؛ابشا اًضيأ ميخكصلا نس تش ا روجو تا رأر وجو الر زجو

 هباشن رقبلا نأ « نورقي سانلا رثكأو رقابو 5ع اتوب 74 ماكا و ذنوكأ

 فرح كءاج اذأو «دب انأدب ام سايقلاو ؛ابصقو م !لاقو : انيك

 - 5 نتن اع : - © ء

 5 نزو ىلع ناك َ «لوالا بايلا ىلع هرجحأو اعبج ءل عمست رم

 ىف ءاتلاو فلألاب هعمكات كلذك وهف رسللاو مضصلاب هلعف وأ ةلعف

 ليقت كنا رت الا ا تدرا اذا ءاهلا فذ كذو ندعلا ىَنْنأ
5 ! - 

 نادحو ة ةأدحو بنعو تابّمعو 10 بدلا 1 نم دري ىف

 ئشفألا لاق ىّلُطو ةالطو 1 هبشت ةباد كو

0 > 

 اَهتالُط تلاع َنيَح 9 ليللا نم

 / هير

 تاكرتك كاو فورد كلا ةدع 2 .نيف لذي نزو ىلع وكب دعبج ناسف

 دوعبذ اف 2 رح ل فى 3 فرح مي خخ سمت ع ناك امم ع 1 كلذو

 ملت يفس و دزارف قدزرف َّ كللوقك فرحأ زعبي عبرا ىلع 42 ايم نزذ ىلا

 20 اذغ «فتيرجم ا ثز رولا اذ ىلع اريصقم اهنإ نتعمج ناف ؛ ج رافس

 نوفا كل ككنش نأو طئابخ ىطنبح ٠ 0 نءلافقف 0 ىرجملا

 1) لك0:. 2,65. )  آد ىرجكملا
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 [ىوغ

 اردصم ناك امو ةتج 1 ؟افقأ ك.لوق بك -ك لاعفا ىلع :عيكاذ نرأ ءسابقف

 عوكم وأ وأ ءئشل امشا: ةلغجأ 1 الا هعمجاذت ال كناف نزولا اذ ىلع
 ع

 ل لل ٠ ا

 ءلعخح 1 الا هعمك' نأ كل زوكي الو اشعلاو ىعلا ىبكأ عاونأ ىلع

 جيحصلا نم هريظنو افقو 2 ه ىرجم هيرجانق ءىمشل امسا

 ركذت انكلو فرخل كعب فول لشي لكو مانضأو منصو لابتاو 0

 ناك ام ايها :هنلع للوعلا 2 امو جمالك 3 بلاغلا سايقلا

 و ؟انأو ىنا كللوقك لاعف 1 ع ان عيكي هذاف لعق تزد لَ

 ىعمو ؛ ليلا ءانا ثناَق ف ع ة لجو وع هللا لق لبللا تاع

 نم هريظنو ٠ هرمجغو ةسانكلا نم شامقلا منو ءانبكلو 07 ءةاعمأو

 معوق نيف 5 ناك امو هل بنعو عالضأو :

 ام ةلزئمب هلعِجَي ءادعأ لاقل ءىَذَع علجيا نأ فلك ول هنأ ءارغلا

 جحكصلا ىف ا .رالعف ىلع نركي ن : 0 سايقو 0

 أبلاقو نالعجو 0 0 0 ناوغسو رغسو نادرو نرص

 ىلع 300 كيفاولا رياكد سبلو علبرو عابرأو . عبرو باط طرأو تظر

 1 00 2 دعا 0 :راق ىدعللاا قدا تالعف ىلع

 ؛ ىون 00 ىونو تايمَّنو ةاوت 24 ديتكلاب 0 ليعف ىلع دضعب

3 2 72-_- 3 2 

 الد هضعب لاقو الو تاوّلدو ةالدو و ىنثو انفع ٌتاوَنَقو ةانق اءلاقو
 د و. 5 3 ) ا. | 0 005 .

- 

 ام ريظتو ءدب انأكب ام لمعلا هيملع ىذلاو سايقلا نع جراخ

 ه) آن ىرجم . 8( 1807. 3912 ه آكل 1 ىدع.
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 ىيفطصم تيأرو نوقلحدعم ءالوكو 6 ءيَج ىف كلوق كلنذو

 تءمعمجج اذا ىحرو 0 لا 6-0 يع نيفاحصمب تررصو

 © ساس

 وحر 5 نييصعب ترومهو نيبحرو ١ نىيبصع كينيا رو نوحرو نص ءالوه

 5 ءالوعو نيطنبح كتييأرو 9 ءالوع تملاق تيبجح اذا ىطنبح

 احوتفم ءايلاو واولا لبق ام علت ىيكيو ىسيعو ىسوم نعمج

 ام اوسلو ىلوتلا ١ نبك هان مي (نودوش رك وذ يتيسر

 الجر هيك امي تبوس نأو ( هريغ كلذ رام طخ دقف ءابلا لبف

 10 دهتعمجو ىزمجو ىتدابجم ىرْفذو ىَقْنَأو ىلبح وأ فا فلأ

 0 1 33 .هاهد ِء - ©

 ىن) "طم ؟ها1اهزء تمم انو 8 0ر"لم هرعع هطاتأ6ع معمل ذم طع 7[م.؛ طسأ "هت

 طم ممصمتسم هغ (طعت“ اصتغتمل 1ون(غمع [] عمصعاسلع اطمأ اطعإن هنعو غم طع

 "هم0ل نيف تياوو ( روجتتاو ٠



 فايز

 اهأ'

 وأ خلدبم عفلا تناك كك ءابلاب 55 ىلع نوعمجام برعلا ن ف

 نايرغم ىوغص فو نايِهْلَم ىهَلَم 8 نولوقيف هَلَحْبم رمغ ةدثاز

 هفنأ تناك اميخ لوقو ؛ وأو نم ملل ىّرْعَمو اي ع فلالاف

 نايدامج ىدامج ىفو نايلبح اهتينثت ىف لوقت ىلبح هك ةدئاز

 وهف روصقملا نم ءاتلاو فلآلاب هعمج ناك امو نايرابح ىرابح ىفو

 ليقن ةاطق يك فرحأ خلت 0 هنم ناك اف ءبنتتلا ىرج ىرج

 رحم ذتاتلا ىلع دأز ام ىرختأو ا ةاصح ىو تاو اهبف

 ميلا ىلا كا 7-5 د ءانن 0 فلألاب تح 5 ةينثتلا ّ

 0-0 لم 0 م 1 2 نم ىلا مسعزو ؛تايرابح

 نازمجلا ليقنتنف ا حرطت «تينثن 3 ىزمجا لأو ئنروك لاو

 هب اهذاكم لدُبت الوأ ةسماشل فلألا ىقلتف نالروخلاو نارقهقلاو

 ناشف نار ايرذم 00 امأو « ءاقلاو قلألاب عب ا لعفن 0

 نه سعد

 ءاج امذاو 6 لأ فرعي رت عمكلو نايارذم نقف مكحلا ن

 < هيورخم ضفنب ءاج لاقيو يتلا افرط ناورذملا ا

 روصقملا عمج باب

 نونلاو ءايلاو عفرلا ىف نونلاو واولاب روصقملا تعمج اذا كنا مّلعا

 ىلا ةكتفلا عكتو فلألا فذكت كتاف ضفكلاو بصتلا ىف

 نانكاس عمتجي اَلَثل اهتَقَّذَح امناو اهلاح ىلع فلآلا لبق تناك

 ن) 1طتع ممد0 15 1116عتطاو ذص غطف الكف.زر طنغ 1 ؟هدن10 هلل

 20 دون.



 اذأ

 هش تل : ن م عابر ض هذ .

 0 ناف : ةوُدعو ةوطخ ليقت كتأل ناودع َتْلْعَ ىَخَعِب هقيمس

 مسال ١ كلذ ءابلا تانب ىمأ 00 ال تليق لدا ةلوهكام فنألا

 باح بألا نآكو نسحت 7 نأو كي تانبب هقكّلاف :بلع

 ىتمب الجر تييمس ول كنا كلذو واولا تانبب قحلأف ميظفتلا

 هتيمس نأو ةلامالا قسد نسا ملال ىف نايتم تلق هتينثف

 ىلع كلونق 4 ىتلا + ىلعي قبس ناو .نالُي تلق معتق ه ىلبب

 ؛«ناوكت تلق ىحل هدنصمب قاراغ نيب قاتل ا

 ىحلو 1 ىلعو ىلا أبن امناو ناولا لق دينك ني نتق هتينتف ىلا ءتيمس ناو

 هيلعو كيبلاو 220000 اولق رمضم ا اهوفاضأ اذا معنأل ءايلاب

 امك كادّلو كالع ١ راقي لو كيدلو كيلع اولق امن هيلاو ديدلو

 كتل بارعالا هقح ام نيب اوقرفمل اوفاضأ اذا كاحرو 72 اولاق

 ىلعو نيونتلا امهقكلي ىحرو اصع نال ةفاضالا ىف ىنبملا نيبو

 اههبشأ امو ىدلو ىلعب الج تيمس اذاو © نينكمننم ريغ ىدلو

 نم انركذ امل واولاب هينا نأل ري ال فلألاب هبتنكت كنف

 ءايلا ٍرِهظَت هتفاضا 0 ا مسنأ مل اذا ةيتكتو ميضفتلا

 اًقئاوف فرحأ ةنعبرأ ىلع ريصقلا نم ناك ام 8 « انرك ذ ام ىلع مبف

 4) 2 صفاوم0 01 معن ىل 26808: معن ىتعم ىف 7 5) 16

 طمجامم ذص 12 مضماطق» طماع نييتأو 017 ةعوصغ /"مدح غطق 1؟لأط هلع

 ملام رعد "ل همسصلات0 هه 1 طقحو مملصأول هديغذص طف 1س "00010

 [كمعمصت (غطتلم مملصغ غطق (ةدعغ زقه هددازن طققفل هد لب (ع آبمصللس ةنقلتقل).

 ن اطعم

 «) آب هءارئيامملا) ىكمتم ةلاوم هلق كمن عمل 121160 نينكمتم .
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 ربروج- لاق كلب مسا [ئبعشم

 ابارتغأو كل ل ل اًمونلأ اًبيرغ 5 8 اح 0 قي

 ْ جاجعلا لاق عضوم مسا ىلضتاو

 لي لاعق ا لعق

 ا دود ابيك لكبأ ىلع ردم هلااقم الكت لاك اف

 هبحاص كاينحلا نأ تيوب لاعبا لا نك انو .ةانؤشوت ةؤسأؤا ارجو

 25 لجرا كلوت تح تودع نيف .علبشل ةمرالملاو جالعلا شك ىلا

 1 اننع تل ءاوحو ءاّذدحو ءاقس كلذكو هيناعيو ودعا رثكب كل

 اذه كالمو ءانيكذ ام ىرج يجي وهف هانعم اذه ناك امو ةاوش

 ىف هبراق ام ىلع فل ٌلمحتف ةابشألاو رئاظتلا سيفت نأ بابلا

 3 ءهلكاش»ام.[لع هلمكتو ءاودآلاو تاوصألا كيلعك' انك ىنعم ا
0 

 هذحاو ام توطَن ا ناو رداملا ىف َتْلَعَق امك نزولا

 درك قم ىلا ترظن اًندوم ناك نو ةعمج ان ترظن اًنَخاَوا ناك ناو

 0 د ناك نأو ىلعَفو قالعتو ءالعقو لأ 3 كلم امك

 اروصقم ناك *نأو فلل ىلع كلذب )ٌلحَتَسَت كتاف هلعافو هلعف ىلا
 ع

 3 هللا م نأ ١ اًدوحع و

 ر وصقموأ أ ةخيختنت باب

- 

0 

 نأ هلصا ىلا ةينثتلا ىف هتددر فرحأ ةقلث ىلع روصقلا نك نا

5 
 ر

 6 ناوصع 1 3 نايمح ى يح قو نايذع نفح نمت

 ن مال لوقت اولا خبذ تره ءابلا تانسب نم نأك

 «) آل ادعا. 5) 1. لكدشت. 0 2 نأ



 الرق

 ىلع هذحاو نأل دوندع هنأ < ملعاف هالدو هابط لثم تيأر اذاو

 هابطو بط كلوقك لاعف ىلع عمْجُي اَلْعَف نأ كلذو لُعَق 46
 هيلا: تاوك قرع لع عمج ام كلذكو بالكو بْنَ هريظتو

 لعفل اًعمج نك 1 « ءانبأو هاو ءابحأ وك يك دعمجاف واولاو

 نم هريظنو ةالأو ولو ؛اضعأو بضع وبك كلذك رهف لعف وأ

 يف للعفل اعمج ناك ناف ؛لاحْعأو لدعو لافقأو قف محصلا

 هين ةهافقأو اًفَقو ا نحو وكن روصقم » ل حاو 36 اًضيأ

 ءايبلا تاوذ نم اعقل اًعمَج ناك امو :لالجتو ٌلَمَجِو «كنصاو نكلا

 ءاكدشو ةوكستو هاشاقو وشو كرد وكر كلوقك دود بهف واولاو

 اوعبج منَأ آلا نافجو ةئفجو فاحصو ْةَفْدَع عحاصلا نم هريظنو
 ل ليقي نم عنم نأ ءارفلا معرف 5 ىّرك ةوكلا

 ضعب أرقو ىَمشو وق ةلونم 32و *خغللا هذحم ىلع ىنأ امنا رصقلا

 نيو ىلع كاش وهف يَ يرق امأف (« سكلاب ىيقلا ديد ءارقلا

 رى ومسغ دود ىهنذ ءالعمأ ع ليعف عمج نم ناك اهو «درطملا

 ىلع عيج نأ كلذكو ءايفصأ يفصو ءاينغأ ىفغ وع ' فرصنم

 اًدكسا ةيللعف قل نو ءافعضو فيعشتو ءاكشمو كيرش وك ءالعف

 ءارّشعلاو هاسقنناك َلَقْعَملاو جحصلا نم اًدودع ىأب ام رثكأف اذحاو

 تءاج دقو ثيبأنلل لاثملا اذه عيمج ىف فلألاو ؛ةّدعرلا ءاورعلاو

 ةيخادلا تو ىَبرألا وكأ ةروصقم نزولا اذمه نم رداون فورصع

 رمحأ نبا لاق
 ن 8 0 8 خءدها ب 3 ١ تروا" 3 7

 ىتوَبَح ماب ْتءاَج ىبرالا ىع اهنأ تذقبأو ىَلُيل اًسغ املق

 ه4) 80و 10: آنت 0) ]د ىدب ةولللا .

 اوي

10 
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 ىلع ءاج هعافتراو ندبلا ةعوعإل اًجالع رحصالا ناك نا كلذكو

 هيوبيس لاقو «صامقلا جحاصلا نم هريظنو ءارنلا وح نزولا اذع

 ال لعف نأل اصوقنم نيكي ام ّْلَق رداصملا نم هلوأ مْض ام نا

 نب سابعلا وبأ لاق «واولاو ءايلا تانب ريغ نم اًردصم هارث ه«داكت

 <ردصملا ىرك# ىرَج مسا ىدنع وهو هءىّخفو ة ىّرس اولق دقو دالو ة

 5 باع

 دودي نأ مّلعي اهو

4 

 ن يكاد ع 00- لعل ىلع عمج يحج ل ادحاو بابلا ا١ذوم نس م 34 ام
2 5 3 4 

 0 امأو ؛ ةرمحأو ا ةخرفأو نيا ةلونم اذهف ةيشرأو ءاشرو
2 

 0 نب 0 ساككلا 0 7-5 قاكني وهف ةيدانأو ىدت

 3 ١ ىلع ا 0 نال ءادنأ ع عيجي 0 0 قدح 0
 -ح

 زواعملا اَهيلع يرق ملو | ريبخ توفل تيب ءاَدَنَألا طقس اذا

 تكفل ا نوكت ن 1 ةيدنأ 0 ْنأ انملع ةيدنأ اولاق ايلف

2 

 ٍلَبَج ىف جلوقك 2ادنو 2 هذاك لاععف ىلع عيج هنأ هريدقتف 5

 هادن راصق ةلعفأ ىلع عمجا عيِج مت ٌلامج لمج قو ٌلابج

 وعاشلا لاف شكو 4-3 ةلوقك ةيدنأو

 ةيدْنأ تاذ ىتامَج نم هل

 اَبْنَّطَنأ اًهئاَمْلط و نم هل /ٌرصبي ام

 6) 2 تاك. 6) 2 رسب 6 1 6 ّىدع هل 111216

 000 الإ 2 ليعت." 2 دمج م3 عوضيلا# ا )24
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 الاون تملزانو ٌقانق نلتاق خلزنم اذهف ةارج تيراجو ةامر يمر

 م انتج انت نتف لاقل يثني ١
 0 نم اًلعف امِهَلَعَج ادم نمو ىرَشَي ىرشو ىنزي ىنز
 اَنْوْلأ اهبرقت و هّلجو رع هللا لقو اعاناز» تيراش نم هناك

 55 هتصاخ ىف ناسنا ّلك ىلع عفو ىهتلا نأك رصقلاب ىرق
 قشررللا

 هوان فرعي نزسي 3 رضاخ اَبأ

 اسم بصب موطرخلا برشي 00

 اذا لاعفألا هذع نم رطل م 00 درلصقف لامارم هقيبمأر امأو

 10 رداصم نم هرك ذأ من امو هب ليعفملا ىرجت ىريج هي هلوأ قي ناك

 < لملا ىف هاجم اذهف كئاوزلا تاوذ لاعفألا

 رداصملا نم د 5 ملعب اهو

 هريظنو هاقزلاو ءاحذلاو هاوعلا وكن لوألا ميمضم اًنوص اهنم ناك ام

 صفي ليف هاكبلا امأف ؛ ماغبلاو حابنلاو جارصلا لتعملا ربغ نع

 15 اذع نزخلاك هلعج هْرَصَص نيو توصلا ىلا هب بهذ هدم نّمَف

 تباث نب ناسح لقو ليلخل ليق

 لذييغلا الو هحبلا ىنقُي امي اقاقب اهل فَي ىْيَع ْثَكَب
 :ةديسللا ىلا هب بهذ ل هنرق امل ّىناثلا نمو لوألا رصقف

, 

 3 جل بابصلا
 حر 5 2

 00 ءاروسكم ءاجن هانغلا اولاو اًعيمج امهيف رسللاو مضلاب حاببصلاو

 ىصلا نم هريظنو لاق ءادنلاو ءادنلا ءارفلا ىكحجو

 ه) ا ىلاعت. 5) 10:. 14
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 رع

 هاوكالأ ىلع ٌلِوَكاَم 0 عذ نأ

 رعاشلا لاقو ع ) ةلعتللا 5200 5 2ع روصقم ءتكلا

 2 0905-2 6 0 2 ها - 0ع (

 ءانغ الو موال رق دلف قاع كانغا ىخلا 02 يبن غبس

 ىف كلذ ةزاجا ىلع «بوبدس ص كفو ريصقم ٠ و. ىّنغلا ف
 ع

 لبق فنلالا ةدايوف رمبانمو ديجاسم اولاقن اودم ا هلوقب رعشلا ة

 نك اسيل اعيَمَج انك نا رعشلا ىف ءايلا' هذه ةدايزك ةملكلا رخآ
 ع 2 00 0 . 1 7/7 . 1 >1 . 58 4 5
 امومضم اهلبق ىذلا فرخ ناك 0 واولا اظدايز ك.لذكو ةولللا لصأ

 تان هع ا دن 5 3 د 3 3 ِ - - نومه 61 دود َ

 داق وبدأ مكضرأ وك نم ىرصب ىوهْلا ىرشأ املك ىنثاو
0 2-7 32 

 ءانيلا ةدايز نم لكما 00 5 فلألا ةدايز نأ داق لاق بلو

 كا اهنم ةدايولا ىف 3 رثكأ قلآلا 3 م هلوفقد 1 مو وأولأو

 هن د

 هرئاظنب دو تهم 0 ملعي اههو

 هذأل ءاطعالا بكا ذات نلت لا ىلع كاز ليعف نم ىنب ردصم لك انف امك

 0 هاقستسالاو تجرح افك امك تيطعأ ليقتو جارخالا نزوب

 كلذ نمو ند سل ليقن كك ا تا ليقنو جارختسالا

 زو ىلعإ ردصم لك لاحوتلاو - نزوب هنآل هامرتلاو ءاضقتلا

 رسكي مناف اًقعاضم نوكي نأ الا لوألا موتفم وهف لاعفتلا

 ىلا ءابسألا اًمأف ءاًديدش الاول ! 00 ىرق لاؤلولا لقم
0 

 وكن ةروسكم قأنت اهتناف رداص؟ تسيلو نزولا اذه ىنأت

 كلوق وكن تلعافل اردصم ناك ام كلذ نمو فاغجتلاو لاثمتلا
5 

3 © 
 ه©) آل ىنيعيس. 2 5) 2 ىنعلا“ 0 آب تيقشتشا . |



 ليل

 تنتاك يافا فلأ دعب ةزهم هرخآ ىف تيعقو مسا لك دوديماق
 كلوق لثم ىف ةيلصألذ ؛ًةقحلم ىأ ٌةَبلَقُتَم وأ ةدئاز وأ ةز 1

 ىفخلأ هابلع لثم ىف ةقحلملاو 96 لثم ىف ةدئارلاو «ةارق
 تم ان لصألاو ةاسك ال + ةباقتملاو 0 لابس نزوسب
 رعشلا ىف زئاج دودمملا َرْصَق نأ ملعاو «ةزز# واولا تلد وسلا

 رمتلا لك نييرحنلا عيمج دنع
 لعفي ةمالسلا لوط ىري فيكف اقبل ةمالسلا ليط ىتفلا رسي

 ودفن لقو ةهدع و ءاقبلا رصقف

09 

 ٠0 اًيصاقألا نالبلا ماسلا قرط ارو هب اومر ىتح قوش هب تَرَ

 ١ للقو نودع ءاروو

 اففخحْطت هسفنل اوِبَتو اهنم ماوظلب شانلا ُلَيََ
 نييرصبلا ضعب صب الق روصقم ا 2 ؛ةدودم ءاكحطبلاو

 اذا عنأ دودنلا رصق ةزاجاتساو هنّزاجا كرت ىف مدنع ةجحعلاو
 ,٠ لصألا ىلأ هنودريو هيف تناك ةىئاز نوف هذي يثنأف دودمملا اورصق
 امأو كملكلا لصأ ىف نكي مل ام هيف اوداز روصقملا اونلم نأو

 اوزاجأ امك روصقملا كم نوزميجحابق نييرصبلا نم :فئاطو نويفوكلا
 كلذ ىف ءارفلا كشنأو دودمملا رصق

 هال عم َكاَذ تملسعو ءالعسلا ىبأ 8 تملع لق

 4ن) 1س 1, هصلرب طف امهغ !ءغغوع هك اطلق "070 ]8 |ءعجنطاو. هةر 2
 لابرسب مدورعوأإلب هاكات زون ]رن آ, اطعم 8عمهغ نو ]1وغغةورق هنكف

 ننأأو 6160
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 مع

 ؛ ىراككو ءاركص 0 ءالعقل 06 نك نأ كلذكو ىلاجَت تقف
 2 1 طر 1

7 7 5 5 5 9 . 

 ل - وحا الر تملا ا وو 2 ءيشل 526 لوالا موهيضمأ

 وهذ ى كلا تددش نأ 0 ياو و ىرابخحو ىئدابح

 ىلروكلاو ى اورج وك روصقم وهش فلأ هرخأ ق ىتملا ءامدسأ

 ىيذيهعلاو ع منع اكشملاو ( ككفت 1 عم و ىوزيَكلاو

 لكك لع ءاج ام رتكأو :ةمرسلا هو زيشلا قى «اباذفالا نم

 ةءام مسا ىهلقو ىردتلا ىف هتيقلو ىَرمَج وك ًاروصقم اًكركم

 كرك ىلعق ىلع أي ام ّلقو ىرقدو ىروص كلذكو ةنيدملا وكت

 نيعلا

 ءاناحلاو .نيكشتلا دوجألاو: .كيركتلاب تأت :نباب < وه ام. ءارغلا

 ىليعفلا لائم ىلع ر داصملا نم ءاج ام ا عضوم ءافنجو «ةنمألا
-_ 

 0 1 ت3 ع د نايل

 كادي. ىأ تندر 508 ىتييبرلاو ىكيدر لاو ىبيطخلا ىكأ روبصغم

 عمس ذل كح عالسملا 5 الا - ءاصيصخ 31 كأذ 0 ام

 رعب ا 0 3 نييفرخلا د ا لبد ءاضوضيف مثمأو

 0 ملح ىلع ناكر انيق تفدعأو 0 وهو رصقلا الأ هريغ

 لع كابا 0 0 1 0 نأ 00 كل 0 تي

 امو ءارمحو رمحأ وكان 0 هتنومف لعفأ 7 ك كما 0 ناف

 < كلذ هبشأ

 9 2 يبادعا .



 الود

 كناف واولا 5 نم هافلا ةربسكملا ةلعف تمذاك ناف ( هرسكو نبك

 لب رسل اميرو ىّشرو ةوّشرو ويبنبكو ةوسك ليقع عمجل ىف مضت

 ناك امك لوألا روسكم عمم لَعجْملا ىشرو ىشن لاقيف عمل ىف

 نبل مي صم لالا تاوذ نم تنال اذا ةلعف امأف «دحاولا

 5 ناك ناف دحاولا ىف اعارجم ىلع عمجل ىف اهيرْجُت كتاف ة

 تمص اًموِمْصَم ناسك نإو عملا ىف لثألا ترسك ليألا روسكم
 ريسكملاو قلو ةيشزو يقر ناني ةيشرو ىّذمو يذم ملوق كلذ نف

 « فرعألا رشكألا اذهف ىلحو ةيلحو ىّكلو يك ةيححل عالوقك هيف

 ىَحْلو ىلح اهلاقف ةصاخ نيفرأل ىيذع ىف مصلا كح دقو
 10 < كلذ ىلع ساقي الو
 ىلعَف نزو ىلع ناك ام ّلك اصوقنم ىمسي ال. ىلا روصقملا نمو

 عيرصو ىَحيَحَو جيرج كلوقك لوعفم ىنعم ليعفل عمج وم امم

 اعمَج نزولا اذحم ىف ناك ام كلذكو ىضرمو صيرفو ىعرضو

 اًعْمَج ناك نا كلذكو ىكوتو كونا ىقمحو فمحأ كلوقك ْلَعَْأ

 ىَقْوَمو فئامر ىكلقو كلاع كلوقك ىنعملا اذع نم لعافل
 تم سلتا 200

 لبلخل معزو ىمانيو ميتي اولقو ىعاجو ليق دقو قيس نمزو

 اهب اولْب رومأ اهنأك مسا ليعفملاك ءايِْشَألا هذ ىف لعافلا نأ

 ىَلاَعُف نزو ىلع عمج ّلكو ءاهل نيعراك مو اهيف اهيف اولخأو

 ه٠ ليشن اَنْعَت نوكي ىذلا ّن َنالْثق عمج وح ٌررصفم وهف 0ع
 هنبصاف .نيشش نأو ىلاجعو ىراكس ٌلاج ل نالجاَعو ناركس لج

 ه) م هذه ىّشرو ةوشرو. 8) 2 هدلرت ىَلاَعُف



 مل 5

| 

 كلت من امو هيف دلو 0 03 559 هد ناكم وهو ناكلا ىف ىوتتل تلقف هل ّلعفلا تريص اذا كلذكو

 ناتكتما ليتقت» تميبطوص + نتج نم ليعفملا كلذ نمو: «ةليبس' هذهف
 ْلَقْلعُمو تمل نم هيف لولوم كلوقك هيف ىّدَعَدمو هيف ىّضوصم
 اهائركذ ىتَلا لاعفألا هذه نم اهلك رداتسلا نأ - ماكو تنقلت ف

 همر ثيمارو ءاطعا ْتْيْطْعَأ نم كلوقك ةدودع كئاوزلا تاوذ

 ىقلتساو النقا ىّدتقاو ةءالعتسا ىلعتساو ةاوشنأ محكللا ىوَشناو

 نم ككذن رث امو ؛هفوج ججفنا اذا ةاطّتبجا ىطئبجاو ةاقلتسا

 لاعفألا نم ميملا هلوأ يف ىذلا ردصملا اًمأف «داركم اذهف رداصملا
0-0-5 5 

 تالوعفم 8دنع رداصملا نال ريوصقم ليعفملا خلونع ههف دثاو ولا تاوذ .. . 8»] .٠ 1 .٠ . 6 5 ع 11 5 .

 ردتصملاو اًحَبّصم ميصأ كلوق ةلونع ىّسْمم ىسمأ غلوق كلذو

 وهف كثا و قافعاف الا حوبسأب راك لعف ىأ ىك كميل“ ءلوأ“ قا كفاك -

 ملعاو نول هيف 0 هلوأ 8 نكي 2 0 نم ليعفملا لون

 تان اردصم ناكو 200 0 هلوأ 9 5 كنناك اذا ردصملا وأ

 د ه ىيكمو ىضقم خلوق وحأ روصقم وهف ناكمل 8 وأ :تلتنا

 ص

 ا لعفلا كنلذ هيف عقي ىنلا ناكملاو ردصملا هب ني نأ

 ةلعفل 8 نم 5 ام كو داركم اذهف بابلا اذه نم هك لت

 هريظنو ىَرعو ةورع كلوقك سوقنم وهذ اهّمضب ةّلعفل وأ ءافلا رسكب

 لدا رع نم“ «ريظنو+ ىّرسفو ةيرفو ملظو ملغ لفشل ةنعروكا خو

 ه) آب طقق طق 2287ع. 2016 : (كللقَف هلوأ ىف ءاننلا تدز نأ كلذكو

 ( ببق 7-20 ناكتفو ىقلست 5 هلم 9 17 دا
20 

 يمرمو ٠



 الرا

 كلذ نمو «فلألاب ًالصاخ رومهملا بثكتو ةقستلا نم كي

 هيبلع ىرَتسم وهف ريرسلا ىلع ىينسآ لعم ُثْلَعَتْفا نم ليعفملا

 كرت ربَمَدم وهف ربْتُخأ كلوقك هيلع ىَدَتَعُم وهف هيلع ىدتعأو

 ىيشنا ليقن ليعفذا نم ليعفملا كلذ نمو ؛ديلع اثْجُ وهف هيلع

 ع يك سكي وو رسكذأ كلوقك ىَمَشَنِم وهف ناكملا اذه ىف

 كلوقك تُلَعْوَعْفا نم ليعفملا كلذ نمو ءهب عّطقنم وهف لجرولاب

 هقبكو اذا ِلَقلا «ثييرورغأ لاقي ةىرورْعم وهف هَلَقلا ىرورُعا
 كلرقك | ههرالالا قي ف داس يب ءىشلا كلذ © ىلولخأو ا

 ىلع نشُشْخَأو هيف ٌبَمْوَشْعُم وهف دلبلا اذع ىف « بشوشعأ

 تُلَلَعْفاَو تذلاعْفا نم ليعفملا كلذ نو هيلع ْنَتْوَشْكُم وهف ديز

 كلوقك ديف و ىواو# ناكمو /تيواوحا لوقت ثرومحاو ثرراما ونحت
 نم ليعفملا كلذ نمو تْمَعَنا 2 هيف ررامكم لصألاو رامكم

 ةدئاز فلألا ْنأل اًسقنم ىَمَسُي الو روصقم اذع نأ الا ىَلْتَعفا

 هيف ىَبنركم ناكَم وو ناكملا اذحم ىف ىبترحأ كنق يحك وتو

 000 ناكني. اكبكا ناذع مجانرَحَأ نزرب فَحْلم اذهف

 ل ا 0 ا ا
 ةتيالس كليك وخا قييعق نك ليعفملا كلذ نمو ؛ فتلملا عيتجملا

 هتعِرص اذا ىبعجم وهف هتيبعجو هافق ىلع هتيقلا اذإ ىقلسم يف

 جرحتم وهف هنجرُشَت نزوب «اذهف ىَسْلَقُم وهف ةوسنلقلاب هفيسلقو

 ه) 2 «ءاامو يسنتسم (ةأء!). 8) 2 ىزورعم. 0) 28 نتيزوزعأ .

 4) آب لولجا, هص41 ه5 ؛00 ىلولج ةصق كوالج. ) 2 بسوشعا.

 /) 1. تيواوتحا . 2 م) 1: ملام وارحم. 3) آب زدمدعاو طف هوص

 المو ]أمون فعلم .

 اني



 ل

5 

 ا.

 ىمظو ناثرغ بهف اترغ ثرغي ثرغو ناشطع بيف اشطع شطعب
 كلذ نمو « شطعلا زود ىدصلا لوقف 2 نامظ رهف ع 0

 7 0 نم ىف ىذلا ليعفملا مسأ يك نغم فرح دعي نهرخأ

 تامل 2 ىنَلا واولاو .ءايلا تانب نم فرحا ةثلث ىلع كثار لعف
 . ا للا 5 5 ف ِ م 0 د 2 3 2 9

 لوقذ هكلذك لتعملا ريغ نم هريظنذ ندل ىطعم ههفذ ىطعا بك

 لوعفملا مسا كلذكو ىدعم نزوسب ةميكم كلوقف مركم وهف مك

 ةقلخلا ىلع كيدشدلاب داز 1 نيعلا قدوم تلاع نم

 عطقم ىهف ع َعْطَق كلوقك ىبدرم وهف ىببرو ىزعم وهف ىزع يك

 « ليق.ت 0 ليعفملا 2 ىتكلذ نمو سك يبو رسكو

 براضم وهف بروض كلوقك ىمارم وهف ىمورو ىقاعم وهف ىفوع

 ىضوقت وكأ لعافت نم ليعفملا مسا كلذ نمو «بقاعم وهف بقوعو

 2 لكم اذهو ل ىماعتم وهذ هيلع ىموعتو ىضاقتم وهذ

 5 0 د ود 5 0

 كلذ نمو «ردايتم و هيذ ناتو ءبلع نات وهذ باع نفقورجت

 ىطغتو م ىلكتم روس يل 1 ىلكان يك 0 نم ٌليعفملا 2 0 آ<0 ن ة

 سدد 335 1 2

 كد نيزتو ماعننم وهذ ملعلا مّلعت 3 كلوقك مهب ىطغتم ءزم وهذ بوقناب

 ىضرتسا كلوقك تلعفشيا نم  لوعفملا مسأ كلذ نم ؛ ,نيزتم ٠ بيذ
 ب6.6 د < نه ن0 د 9

 كلوقك باع ىلونسم وهذ 2 ىشنلا ىلع ىلوتسأو ل وح وهذ كبز

 زيمهلاو ( وس كاسم وهذ ةسحماو 8 ويد ثيز لا

 ع ه٠ د نمت 43

 6) 2 ناامظ. 8) آب هس. مركم كليقف. 6) آب هل.



 الندوب

 غ1
 علص ةلونع ىشع كلوقف ثوطتم اذعو ٌلُيَح هبو لوحي ليحو

 كلوقو. عَلصأ ةلونم ىشعأ كلوقو عَلْصَي ةلزنع ىَشْعَي كلوقو
 ىتح محصلا ىلع بابلا اذحم نم لقعملا سقف عّلصلا ةلونمب

 لضم لقب رينو كزيتتادب صيقنم هنأ مَلعَي امو «كل نّيبتي

 عبو در ومنو ىدر ىَدرِي ىدر كلوق بح كلذو لعَت 1

 ىرَك ىركي ىوكو « بو ىو لي ىيلو يت ينو بت ىبهب

 فل كلذو ٍض يف ىوغ ىيغي ىبسصلا ىعبغو ساعنلا ىبرللاو وك وو

 قولي ىوَهلا ليقت ةصقنم اهلك رداصملا هذهف نبللا نم مشب

 10 للسك يحاصلا نم ديظنو اذ نم ؟ىش لمي الو ىبيغلاو ىركلاو

 ارَطِب رطبي رطبو فرق ومو افرق رقي قرقو لسك فو السك لسكي
 ىّدر ىتري ىدر كلوق نزوب+ ةاقرف قرفي قرف كلوقف رطب و

 لوف حت فرال كشي نأ الا د درطم اذهو ىقلا نزوب ىنولف
 نع جرخ هنأل ناش اذغو ةيدف .هارغلا اولاقو (رغ . ىَرْعَي ىرغ

 15 لبع نب ديزي نب دمح سابعلا بأ لقو «#مالك نم درطملا

 . بملك يدم قت رتبت يت الا

0 1 " . 

 « مم 9 35 6و 5

 : انضيأ صوقنم دنأ ملعب اهمو

 ىلع «قأي اذحم نم مسالاو ىَيُط ىَدُْطَي ىبطو ىذَص ىَدسَي

 1) آ, ه008 هبخ. ةه) آر هرض. ه) آب اذه نم ىلاب .



 ا

 روصقملا كميف ةيبرعلا فرعي نم هيف طلغي ىق وهحنلا !اذهو هاقّلع

 ذخوت ىتلا .برعلاو اهفرعي نم لاح نوكي فيكف دوديملا رصقيو

 هروصقملا ثمتو مالللا ضعب ىفو رعشلا ىف نودمملا رصَقَت ةغللا اهنع

 دملاو رصقلا دحاولا فرل ىف ريجتو ةوحنلا لعأ هاكح ام ىلع

 اذه ىف ةغللا لهمأ طاتحا امّتاو اهمالك ىف ددجوم اذع ّلكو

 برعلا «ةزاجا نم انيكذ امل ءامسألا رئاسو لعفلا نود ةصاخ عونلا

 05 حم 3 قلع أ داكيب سبيل نأ ىون لأ تزاجأ ام هيف

 لْخَق لاذق ىف ليقيف كلذ هيف َلعفيف لثعملا ريغ مسالا ىف طَلغي

 ىف اهصوص نأ لأ نويوحكنلا منج ل «كلذكو لابج بج 3

 نو جشرصي امذاو ازغ الو لبج و رعقب الو لاذق َدَمِب ةنغللاب هل مل ال

 ةناينصلا 0 8 انرك ف كفو ةحكاغلا صك اجل ةمامتناو نيانع

 درك ذ 2 نع ىنغي امب دانيِبَو اًصوقنم ل ريصقم ا نم

 صوقنم هذأ ملعب اميف تامالعلاو ديدحتلا ناب

 واولاو ءايلا تانب نم ُلَعْفَأ هنم مسالاو لعفَي لعقل ردصم ّلك

 هنو ىنعأ يهَف 7 ىمعي ىهع كلذو لعفلا مالا ره ىتلاو

 ىرث الأ اًشع هبو ىشعأ ا ع ىَّشعَي ىشعو سوقنم ىمع

 هب وأ عّلَصأ يهف علصي علص وكن كلذك جعحصلا نم ديظن نأ

 0)6: ىلعو ضفخلل. 1.0)8ه1- لهم. 6 2 هواجا. 82
 لعفلل. 0 2 كلذل. 7# آب ىيع ئعا وهف ىب



|| 

 مل ليق هب ظفل اذا عمسلا ىف دود اذ#و دبز ءانو ليز ءاشو كيز

 ةملكلا لصأ نم ةفرح ةلدبم فلأ يب امئاو لملل ةديرمب ءاج
0 - , 2 0 43 

 ه تلا زف تق هاج نق ردن ا نقب دمأا ىف د

 ءاصق .نزوب نتيسيل اصع نأ 8 الأ 2ازغ نزوب ءاجح ناك امك

 تي مو دج. ليقأ ىن ذا لاق ناك: .فلأ. ةداور :دامحق 3
 نودع 0 يدا مالك برعلا ليق ىلع ديد هنأ كلذ لكاش

 ٠0 نم يحنلا لأ اهيلع ففذثا ىتلا ةهجلا نخ ف نينعا لال
 اذع نم ىيكأ عنتجب سيلو كلذ ةلزاج معتءانص ىف ةيمستلا

 هذه ىلع هريغ وأ ظفل ىف ودم دم ام لكل ليقي نأ نم الو

 ىلع ادودم هيمسي نأ عفتج دنكلو برعلا مالك قى ةيراجلا ذهجلا

 00 هب 0 ىلعج عنأل هيلع اع د را كَ

 اهطفل ىف ءىمي و روصقم وع افق كلت وحن 2

 لبق روصقم روصقنم اهظفل ىف ءىمجع مو نودع “أ «نيبدع ءىشن

 20 بتكان لصألا ىف اهنزوب ونت ام 07 دقف اهظفل نم أي مل ناو هل

 1) 2 8 ىلا .  ش) آب طو»و فوح. ه0 آب ناو. 0) 2 ارغ.

 4) آب طقق هاتأإل :بواجل :



5 

10 

 خآ لبق 5 فلأ ةدايزب ارمع ا

 مس

 امثأو «روصقم ىّحرو اًصع وكن روصقم ءاهسألا نم هنزو ىلع ناك

 اًفالطا مالكلا فلطن مشو نويوحنلا هيلع قفا ام ىلع انئلق

5 

 علا ذغل ىف روصقملا ن ل طرشلا اذهب صوص رجغ هعّدنو

 ف نويوكنلا هلعج امثاو هريغ وأ مالك 000 ام لكحل َّط

 جالطصالاو ىافثألا ةهج 2 ا

 ةعنص لك لعأل ب ال نلتو ةغللا ىف روصقملا ىنعب ٍهنم لهجل ال

 0 0 لثاق لق ناف ءاهيلع نوقفتيو اهب نيصتخ ظافلأ نم

 ةاومسي رثو اروصقم - ترو اصع وح ءاممألا نم ناك ام نويوكتلا

 يق ىمرو اطدو ازغ وكن اروصقم لعفلا نم كلذ نزو ىف ناك ام

 هنم فرح رخآآ لبق دازي ام ءامسألا هذه نم ىنأي دق هنأل هل

 ىو سرا ءاهسلا نيب ىذلا ءاوهلا نوديري ءاوه نيلوقيف 0

 لصألا ىف هّنزو قفثا ام كلذكو «سفنلا ىوَف نوديري رصقلاب

 نم امهلصأف ءاضقو اًصع كلوق وكأ كلذو ظفللا ىف فلنخا ناو

 اهلف رخآلا ىف اهوديزب ملو الآ امهدحأ رح لبق اودأز ةثلتلا

 رخآلاو هرخآ لبق فنأ ةدايزب نمي اجهذحأ ناعون ىقأي ىف كك

 كلا نم كشملا 500 اوقرقي ن 9 ىلا اوجاتحا كلذ نع 0

 نك اع لاقيو نيعونلا نينع' لثم 2 ءىجي ال لعفلاو

 000 1 نفعل لو حلاو دعم ل ىلا ىيإ ءارغ 5

 باص لثم ءاج هنأ ملعي ال جحصلا لعفلا ىف نزولا اذه

 ءاج اولاق ىقف لاق ناف لعفلا
7 57 

 ه) 2 نومسي ال. 5) آب همتونسدلا 7 فرحر ةقاون303 طن ةسوأ طم

 طقص0ل ءطقضس عون0 0 فلأ .



 دمميحرلا « ىيرلا هللا مسج

 امم دودمملاو روصقملا ركن نم باتكلا اذه ردص ىف انملدق دق

 و انخايشأ نع هانّيورو انظفح هب طاحأ ام اًعامّسو ةياور ْذَخُوي

 5 هيسر انكرت ام امأف ةغللا لحمأ نم تاقثلا هنَلَعَت ام الا ديف مسين

 وكْذَت نأ انمذق ام دعب ىغبنيو ءاًملع هب طحن رث ناش ريغ

 ىنغتسيف تامالعلاب اليتم دودمملاو ريصقملا نم هملع كركي ام

 « ةمالعلا ظفح عم عامسلا نع هيف

 10 روصقهملا باب

 هرخآ ىف تناك مسا لك نويوحنلا هيلع ففتنا ام ىلع روصقللا
 وأ مسالا كلذ ناك اًفرصنم ةيلصأ وأ تناك ةدئثازر طغل فلآ

 بتكتف اَفَرَط نوكت ةزمهلا نأل ظفل فلأ انلق امثاو فرصته ربيغ

 مالكلا َمَقوْنَل فلأ هرخآ .ىف مسا لك انلق ولف فْنألا ص ىلع

 16 وهف طخل وأ ظفللا ىف فلآ ا تيناك مسا لك اندرأ انأ

 قرملو ّلعفلا نأل ةملك لك لقت رلو مسا ّلك انلق امناو روصقم

 5 رخآ ىف نتيئاك اذا ابهنم اًذحاو وحذنلا لعأ مسمي ب ناتملك

 ابن نيِؤعبم نسم هنآ ىموارض ىف نيطتي ل ايا

 04) 17 ناتت. شة) آد روف



 ءاضيأ نميلا نم ىنميلاو

 هاتكلا وهو دودُنَم ريغ زومّيَم «انريلا بابلا اذه نم رويهملا

 رعاشلا لاق

 لصات ةماَعَتل فارطأك رم كتكات ' اًنريْلآ هم هّمَنقي ة

 اهيف ام ال ىتلا ةزافلا ىو ةامهيلا بابلا اذه نم تو لسملا
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 .ءاهنق نكي ىلع اهئاسن

 دودهملاو ريصقملا نم عومسملا هارمت

 هللا ءاش نأ سيقما هيبليو
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 ةءاذع هنصم لكل قكق هتآابخم هاسنلا نكت ناق

 هيف ريخ ال ىذلا سككنلا 0-3 ىَنعمب نادعو ةاذع لجر لاقيو

 ىعارلا لاق

 بلع ٌبدحاَصو بّطو يخأ ةانع

 0 عم هاَلَخ ىقلي نأ تِحملا ىري
 5 س9

 وجارلا لاقو نادع ىوربنو

 فارتحأ الو لقع ام ريغ نم ىفاجلا ناذهلا للملا بسكي لَك

 رعاشلا لاف لكتلا نم ليسفلا ةارهلاو

 هآرهلا ةبقاق وَجَرمْلا نم اًعيمَج اَقْلأ ىتيطع َقعَبَأ
 10 كض ؛ءاجهلاو باتكلل ىجهتلا نم 3 ةجهلاو : ءذصأ بق ام ى

 ديَلَتَع ةءامكلا ةعلهلاو «ريعبلا دب ىلطي م ءانهنأو « سطملا

 ءابلا باب

 ىريكيو «لطابلا 2 روصقم ىريهي بابلا له ٍنم روصقملا

 ىبأ نع بطلا متسر نب د جو هب فيش رمخألا وقو
 1 تبق ىرمكي اب لف ايبارعأ 3 ةديِبع ىبأ نع ىمرجلا ريم 56

 ريصقم آيهبو ؛لطابلا ىف تبقذ رمخأ اي دبري ىرب# 0

 ناورت وبأ ىئحشنأ ءارفلا لق « بواثثتل ةياكح

 ىرَكْلأ ةلضاوم نم ىيِفيِب اوَداَنَت
 رفاشملا لدع .فوطلا .تاريابغ ىلع

 ن) 2 تاأنخمم . مز آر ” نوم ألق . «) آن بداتتلل.
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 لدار

 -يخقلا ةافهل و ٠ ؛بلجت مالكلا

 هانا تنك ىدرهلاو تيت ىبدنهلا هلوأ روسكملا روصقللا شو

 3 | 3 لاق هاري مجكأو «ءاريجام ك كاذ لا ام لاقيبو

 5 ه- ا نمم-

 م ايكو لكلا 1و ىعصناف ةيلاَغ راَدفالاو اي 0

 نيقنأو ليامت اهيف يشم 0 37 رئافب

 07 ردت ذناكفألاب ها ا اًهناك ّ 8 ةنيفيك نديصأف

 كل لاقي للّثم ىنعع قو دخآ لبق ىتلا ءايلا ناكل فلآلاب

 < ةيشم انيوهلاو «روصقم ىدهلاو ءاهلثم ىأ اهايده

 ةيكلا ىف لخدي ىذلا وو ءابهلا بابلا اذه نم دوديملا
 هنعمل

 هانلعكاق ؟ لجو وع هللا لاق ر ا هناك اهنم سمشلا 08 تلخد 5

 ؛ ميلظلا ىَبْفَأ لقو رابع 1 ىون امك ةابغا راث لاقيو اين ف

 < ىطبلا ةرماضلا ىو /مءافيع ةأرمأو ءءاكلهلا ةكلهلا لاقيو

 فطنملا ةارهلاو «نايذهلا نم 2اذهلا هلوأ مومضملا دودمملا نمو
 ةمولا وذ لاق كسافلا

 رزت الو ءارف ال ىشاوحلا ميخر - فطنمو ريركلا لّثم رشب اَهَل

 ومنو اهجوز ىلا سورعلا 56 0 هلوأ روسكملا دودمملا نمو
 ريعز لاق ده اهجوز ىلا اهتيدع ولاقي اهفافز

 ه) لب ةهمممصعمانق]] داريكم. 2) آب مهه0ق ةطق 5 ريغ !هغاجم

 2 متغط 1عةونوز طمغط ؟كمخطتق 3:6 50 طع 24 © طه نيشمن.

 ©) آن تلحد. ) 102, 25, 25. 866 ه]و6 ةرؤ 353, 7. مير 2 ةقيف

 9) 2 لاعب



 رعاشلا لاق اهيَلاج دعبل

 لجرتلا ةءاقو ةومم ىف
 < سانلل ةاضوصلا ةلزنم روصقم نجلل ةاعوهلاو

 * هنو ناو رحل 5” "< هينا 35

 رعاشلا لق رصقبو دمي اجيهلا رصقيو كمي اممو

 : ٌةَعورم ىتماَح مري ّلكأ ُهَعَد نم رْيَخ ىعاجايق برهأي
 رخآ لاقو

 اَهَعْلآ 3 5 ثار هاجيهلا تناك اذا
- 

 د 2

 ندهن بْضَع كاكضنأو كبسكق

 رهظتا ىف ى ادهلا دوديملا ريغ بابلا !ذه نم رومهم ا نمو

 غ5 تنك ام لَك 02 دودمم 8 زومهم اجهلاو ؛«دودع رهغ زوميم

 50 عّطقناف حبق

 لاذلاب روصقم ىبكيهلاو «تبت ىتلهلا بابلا اذه نم روصقللا
 دشنأو دحاو فش ىف هْذْعَي نأ ضو ةديبع وبأ لاق ةمجاغم
 ' . سيِقلا رمال

 15 طرقت مذ دقت ىف ىَبْدَيِهْلا ىّشم امهيلك هيبناج نم هعأر اا

 1 ىشعألا لق اذه تقو ىَتْعَب ررصقم انفو

 زوقألا فىقطب اهتخ' جنك هيب تا عا
 اذا وْمَيلا ةديدش ىرمتو رتولب فيت ةكرشتم ىقتق سوق لاقيو
 مجنلا بأ لاق اهيف عون

 20 اًحورَص ةيطعم ىفتقو اًحوصت ىَرَمَ الامش ىحأ

 رثكت ىتلا ىفو 5 ىشمع الما لاقي ةديبع وبأ لاق

 ه) آه آب أ]1ةعتطاوب طفامج هطاذ[(وعمكمل. ةهذ) 7 ثيدحلا .
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 بروض 5 وو زمهلا 56 6-00 ا هب 208 شتا طيخلا

 ته 0 فو ؛ ءاصخلاب 6 اهب نوكيف 00 3-0 > نوتضيببلا زرع
 3-3 ا

 ند يلا اذا الو كلذ 2 لاغقبدو ؛ةاجو ةكناف مييحلاب مكيلع

 ءادفلا ىذعمي ةكلاو ؛ ةاخاومل هلا ىذعم ءاأو ءاخ

 < كل قولا ©انأ لاقي

 ءاهلا باب

 همنا م

 سفنلا 0 هع 5 هللا لاق ءايلاب 0 رويعقم قنبفنلا يك
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 نيوج نب رماع لاق قيحدلا لاقيو فيعضلا
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 اع اع ىوخألاو ةلاحم ال ءاب نم ةبلقتم مقلأ نا ءايلاب هبانتك
 اه نيبتكي مكاو نيفلأ نيب اوعمجل فلألاب وبتك لف رمت هرخآ

 نيفلا نيب , اوعمجي التل ءايلب واولا هلصأ امم امم ةزه هرخآ لبق نك
 بخأ قبه نك اذإ فلا هلي تك .,أ هقح ام اوبتك امك
 1 اياورو اياطخ وحك نيكي نيب اوعمجج القل ؟اي

 ءايلاب ةعيبج 0 اًمم ةثلثلا ىلع ككازلا روصقملا نمو

 ىرك ةلقان لاقيو ؛اهلمتح ىلع ىوْهَشلا ىو ىمحو ةأرما لاقي
 ا كو ركذ تركو دقو ,دعلا ةديبكشلا كو هيجل

 رت نبا
 10 ُقفاَفَقْلا نحت ىف ىنح ىَرَتَو تدع ةمأ ضراع ء ىعبرلا لمحل اذا

 ىقلولا 5 ةقانو ىءاسكلا لاق ؛بذولا ةديدش ىبثو ٌّدقانو

 ىدقو لاقيو ؛هيف « وزنك ىلا سيدشلا هلعلا وينو تمقلو كقو
 ئدايالا داود بأ لق 6 0

 ادب هاَعْدوَج ام اذا هامب اربح ان لعىقْفأ قوس نه ن
 15 أكقو ةرح 0 هينملا و 0 هب ىع مث بك مامر 2

 يول لوغلا بأ لاق ضرأ مسا ىبقوو ءدب فصل اذا نالف وز نالف لاقي
 ىونملا تاقّشأ ل فلو بوردضب ىبقولا ىمح اعَتم مف

 ىلوالا نم امهلوأ مصاب ىولاو اهلولا بابلا اذه نم مومضملا
 دو < ناتروصقم اخو رمألاب
 مفعل ىف ةلولاو * ءاقولآو 'ريثكلا ولآ بابلا !ذه نم دودنملا

 ه) آب ويتن. ن) 1. ضدوجان . ع 12 هسدتأو (طففم اطقم نال 7
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 ام

 0 و ةبورل 0 دهنأ 1 بكي
- 0-2 0 

 ىغولا ا اه ”نأوجأ نع مقا 00

200 
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 42 د 9و و

 نم كك ب ٠ لاقيو 2 زم روغب ففخكام ةيحو -ٍ و ءدبعب 2

 10 ىنفألاو ليل نم 0 ا نرد ىلع ىزلاو 7
 ناتلع ةدكاانحتحاا كقو ءابلاب ناك روصقم 42و ةاعو لم
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 ةمرلا وذ لق رامجلا

 جرام راييقلا ىفقاب رطنم ىأو 56 تركض هاملظلا تقشنا اذا
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 لي اف ريب كلما و كولا" نأ / فرعأ ىلا 0 بأ لاق

 كيشنأو ةيشحولا ريم

 د ا اا 30

 ىأو 0 اهب ودعي ىتريصبو مهئاتكأ ىلع مهرئاصب أوحار

 - ع - ١

 راتب اهبلطي مل ىأ ةريصني عيح ءامدلا ردادصملا



 ال

 «مءاربسلا نبا اذ لاقف كىنُبأ اذهأ هل ليقف هنبأ بأ دعم

 رعاشلا لق ةءام مسا نيشلا نيكستب ىكاشوو

 اًكنلا اًهيَلَع كوول اذا م ىمطت 1 ابيبلق ىَكشو نم ىكبص

 ءاربلاو ءارولا ف ريع بأ لاقو « ضايبب ةحشمملا منعنا نم ءاحشولاو

 5 نشنفأو ةىش نم رتس ام

 هِزَمَكْلاَم هاولاب ٌباجتْحآ الا دخلا ثقرش تفشل فني ال
 4 ٍةَيوَص ىف ًََ مهاحو لاقي لاقي كلا ءايلاب بنكي ووصقم يحولاو

 ؛ نارصقيو ناكمي ءاحولا ءاحولا لوقو ؛ نودع ناب" ٠ ءاحولاو

 7 8 9 تف ع 2 م62 هدد

 سيلا هرسما لاق ءايلاب دبتك هرصق ىمو رصقيو دمي ىنولناو

 10 لكم ملا ديدلاب رابغ يو يو ع

 ٍقودبم ريغ زومُهم ازولاو دونم ريغ ْزومْهَم ابولا زومهملا نمو
 أ لجر لاقي لاجرلا نم فلخلا كيدشلا نييمتسملا ريصقلا وهو

 دَسأ ىنب ضعب لاق ةأزو ةأرماو

 مزاوز» ازو ليَح نفطي
 7 « اهيِليو اهكرخي أ ' ىهم انآ هش زوزو ىلا زاوزولاو

 ءايلاب نابتكي ناروصقم ىعولاو ىلا بابلا اذه نم روصقملا
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 وأولا باب
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 ةمولا وذ لاق وه فّلَكلا ىأب ىرْذأ ام ىنعب وه فاز

 دالبب هل تسيل ىلا هذالب ةرممارو ةاهم نم اَنرعَذ ىئاَكو

 0 00 ءايلاب 0 هفوج ىف 00 ذيخأي اد 00 دك

 7 دقو ءارلا يات ا ف كا ايلاق ءادلا نم 5-0 ع

 ىعمصألا نيا هيرب ءادلإ 0

 عتكنت اذا ءاّيرو هل سلال

 كتنكلل 5 وب ىشناو
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 ارو 5 رحصلا ىذ اهضغبو
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 ل

5 

 ىجنلاو :ةاراقن ةدحاولا محلا نم بروض 3 هو ىراقنلاو

 ةيزعأ قدشنأر ءازللا لد يي مج
 اتيلَب ْنَقو مايخلا 0 ( ا كو تتم نَكتَم

 3 لطُخألا لاق 0 ه ىبهنلاو
 ىلا ا يان رعت اتلخُرأ َنْيَب ىَبْهُن ُكْسمْلآ امنا

 نم عاركنلاو ؛ةرثكلاو ةدايزلا نم ءامنلا ب اذه نم دونما
 ةمرلا وذ لاق نّيَححر نيب حير ءابكنلاو ءركملا

 ٍقاَمّشلا تمحو سن ةايكنلا اذا

 ؛نْيرقلا ةبصتنملا ةابصنلاو «نطبلا ءاضيبلا تقلا نم ةاطبنلاو
 ١>ي.«؟ ١

 10-- ّق ا خي نأ دارأ اذاف عوبربلا :قفري عضوم ءاقفانلاو

 دقو َنِودْمَم توصلا نم ةادنلا هلوأ روسكملا دوديملا نمو
 نم نامسلا ا ؛ءامذلا ةلوثَمب ءادنلا نولوقيف هّلوأ نيمضصي
 5 ءاَين ىونن توست دقو وان رهعتو زابوان روزج لاقي لبالا
 15 رعاشلا لاق ين 0 هرام قارغ ىنذلا نعل

 لوسألا لمحتأ هاجت عش
 نابجلا لجيل 2 ٍبارقتلاو ءاجوفنلاو ؛ ليسن عمج ءسفلاو

 يليقعلا ىَقع لق م جاجْؤلا ءاهنلا ءلوأ روما دوىدميملا

 انك اتنزب نيك هكا 00 أ ىَصَحْلا ضون
 هن

« 

 90 لاق نَدُعِرلا ءاوجنلا ةاسفنلاو ؛هازنل ١ ريتك لحكف لاقي ءازنلاو

 وعاشلا

 2( 1 اههنلا . 5( 8 اجلا .



 مع

 01 روصقم توصلنا هلع ىدنلا باملا اذه نم روصقملا

 رعاشلا لاق نالف نم اًنوص ىدنأ نالف لاقي ءايلاب

 نايعاذ ىداتي ن 5 أ توصل يا ناق 0 حذو ىعذأ ا

 ريتك قا 000 نم افك كد ١ نالف لاقي ةيطعلا ىم ىدنلاو

 5 لاقيو ءايلاب بتكي ةينلا ىونلاو ةاوت عمج ىينلاو «ىذدتلا

 فلألاب بتكي روصقم اثنلاو «ءايلاب بتكي روصقم كيعبلا رفسلل ةَبرَع

 3 نوت اكيبق انك هبلع ام قام

 ىرشن لك لاقي ءاملاي 00 هلكت ىذا روصقملا نمو
 ساس اهنا ل

 اذأ ربعملا 1 هنم لاقب كلا د رشقنأ 5 5 نيشلا 1

 ىرْجْنلآ ١ 0 "لجو 0 هللا 9 000 نم ىوبجعانلاو ( برج

 ىردنلا هنيقل 5 كح ىردنلاو 3 لبق ىتلا ايلا ناكمل

 23 © هد -

 ىرقنلا توعد كلذكو «مايإلا نم ةرحنلا 5 ىردذللا و

 ىلفكلا اهل لاقي ةماعلا ةوعدلاو «ضعب نود اًضعب وحْحَي نأ وو

 -07 1 د و 20 58 و

 5 تثينانلل هقلاف ىلعف نزو 5-7

2-602 

 ةيهن هل هنا لاقي ةبيعنذ عمج 0 غلو أ مويضلا روصقملا 0

 ٍبُيِوُذ بأ لاق يرذجالا حدر ا ؛ ةيأرو ىرهأ ىلأ ىهتني ىأ

 - -52- 2 نيم" تي

 اًضير ءاشلا ى م م ىماعنلا فالخ فرتعي ملف ىماعنلا هترم

 59 15 دا ميشا خخسن ىف ناوع ذاو. ة5) نيسلا .

 0 2 هركذ ىلاعت. 4) 180. 20.



 الرس

 زراب هوقو اهلا ىتَح َّلَعْنَيِو «سبايو بطر ّلك وجْنَي لو اف
 رعاشلا لاق مذا كلوق نم دودُع ءاجنلاو ؛ عطقي بحني

 َبعْفْط رقت ال ةءجنلا ّن نأب ةقاح ىجت سفن هب َتَحَرَص
 هيه لج هلأ مصب رسقم ىهنلو ؛هاجنلا بل رصق امو
 5 دلوأ مصب ةاهنلاو «ديأرو ٠ هرم 3 ىهتني ىأ ةيهت وذل هنأ لاقي

 ىلْيقعلا ىتع لاق جاجْرلا ملا
 اه اَهنْيَب ُضْيق رْسكُي امنأك َنفاقحَأ ىتصنعلا سَ

 ةاهتلا مج 0 ىهتلا زومهلا نم ٌريظن هل ىذتا روصقلا نمو
 0ىِهَل لاقيو «ةعّدولا اهلا لاقيو زومهم ريغ روصقم ةزرخ كلو
 10 3 ريفت اذا يدم 57 وم اه مكللا

 رمغ زومهم ابنلا بابل اذه ىف هل ريظن ال يذلا زومهملا نمو

 بيصن لاق كلذك راعصلا ىراوجلا اشنلآو ؛ دود

 راغصلا ايلا ىسشنب يلقن 2و ابص 2 0 قو

 2 هو

 ا مازح بأ لاق نابجلا لجيلا انانلاو
 هك - ه َ 5 52 > 7-0-5 ب <

 15 هوضنن بأ ام 0 الميك ابحج اَنأَن داك
 . ٍِح

 نبشلا رشجحملا بأ لاقو

 ىناوقم ىَوقْلأ تر اقأن الو ىَنَج ام َبفاَرَع ىَشْخَي رجا الو

 ديحع زبيغ زيمهم ألا | يضم نبنلا نب اقنلا ٌيعمصألا للك
 0 ُك نوسألا لاق زف ةرفنملا عطقلا نافذ ةدحاولا

1 

 20 دابولاو ءارفصلا نئم آقلف ءَقبَت رزأو « هيراوش تَداَج

 0ه) آد 5 ث) 2 اهنلا. م) 1, هردتؤغ(ذْمع اهنا متاومق دمعوأإل

 معدولا. ) ١ ىهن «ز(طمدغ طع [[ديسنش. 4 آد هبراوش,



 فدل
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 لدار

 «ناهست تلق هتينث اذا كتأل هايلاب هباتكو روصقم قرع ىسنلا

 امك ىستلا لاقي امّثاو اَسَنلا 0 برعلا مر ال مصألا لاقو

 2 5 لأ 250 2002 5 - 3 ةاضلا 2 نع ل

 231013 م اًسننلا 0 لاقي نأ ىعمصألا ريغ زاجأو

 قعلا ةةفاضال ىنعم الف هنيعب قرع مسا وف اما اسنلا ن

 0 ءاسنا 5! عيبلا 2 0 تاكو 0 ءاسنلاو « ةدهيبأ ىلأ

 اهي

 218 نسا كح .انبيف 0 نم نآل اعيمج فلألاو ءايلي بتكي

 ءىستنلا 00 ءاقنلاو نايقن ليقي م مانمو ناوقن خينتتنلا ىف

 ام و روصقم اجنلاو 0 رهظ ىنح ببتلا لسغ لاقي ىقنلا

 - © .ةاع

 رهعبلاو ةاشلا نع هتحلس ام وأ سابللا نم لجرلا ىع هني

 هنع هتيقلا ىأ اذكو اذك هنم توحَت لاقي هّنأل فلألاب هباتكو

 2 يعاشلا لاق

 ةيراقو ماتس اهنم ءامكيضربس هنا دلجلا اجأ اهنع وحنا تلفت

 ١ موفر ككي ىاقفلا نك

 ه) آب هصل 2 ليقد (مكغطمدق طف 03ه عت عدل مملصغو). 8) آب ةفاضالا

 6©) 2 ايكيض 0



 الزل

 ةيرقصلا نيب رهش ءاسهلملا دب ءاسيملا 0 0 را 7

 بئاَخ ا 7 ” سني لف انيق تن نق

 كوك ءاَسيِلِمْلا ره ْنِم كَ اب اَم َدْعَب ةّيرعاسلا مست اني

 «صرْعت مستو دريم هيف سيل تو ىف انيلع صرغت ليقي

 < ماعطلا يف ل ىنلا ةاريوملاو «نفولا بلقني بلقني 7 ءاسيلملاو
1 

 كب

 عر 7 )| ُّقئ / ىتري و مادو ]د ولا دوكمملا ةلوأ روبشكملا نمو

 نمو اهلتس ٌنَتْقا ىتح تطلع دق ىنلا ىو ءةكت هن للقيد

 ليبقم نبا لبق

 ( رزالا+ َنوُكَعَي ال ضيماخت شيب اهثوخاو ابيع وَُب اهلا ىشمي

 هنو كيلسملا ماعلا فيوطلا ءاتيملاو « مهرزأ َلَقَع نومطعي ال ىأ

 ىف اهنم ناك ام الَطقْللا ىف هيلع هللا ىلص قبنل |١ ثيدح

 /ىفوت 2 مالسلا :بلع هلوقو انس اهفرَعَي مناف ءانبم قيرط

0 1 

 فقيرطو ىقّدص ف 5 ا أ الهلا 7 مالسلا 9 ميعاربا دنبأ

 15 عمج المو ؛ «ةئبللا ةلهسلا ضرألا / ايل (؛ كبلع فوك ؟اننبم

 :واحيم ام ىرد نأ ام لاقيو سانلا ضصغبي ىذلا 'فشملاو ؛ : نالم

 شيشبلا نإ نع هرْخَق ام ىأ

 1 آ,. انبغ. 8ة) 1. موملم هتئتسهال ءادزملا , طف مدلضك ه6[ طق ز

 روم هل ممجوعلم هعممعل ةنستلمعاو' ذص اطقم ىقو 01 008 01

 نمور عمانقأ ءاكحو. 0) 7 :طقلا. ) آد ملسلا. مث) 0 منمعطغاا

 نووءولتبو طم )[ه8. 2) آب ملسلاو 1 هلع ومو وم معلق. 8) 2

٠. 0 . 7.2 6) 
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 أر

 اناسلا# ةاحلملا دبكْلا اماعطلا اوُلَرَت نا ١ مهل اني
93 1 

 د

 ريبغ دكبيفو كيرق هانعمو 00 هللا كاببحح خلوق هنمو «برق ابيب

© 

 ؛ةأربغصم راغصالو ؛ ءاروبكم رابكللو ؛ءاخويشملا خ ويش لاقيو 2( كحو

 ىعمدعألا لاق ؛2ادوبعم ديبعللو باسراعو اع الو ؛ ءأروبعم رافع

 ضكرت ىلا وسل هذه ام مع نب علا ورمسع م لاق
 0 تت 0

 ا رألا لاق ومألا 3 دك لأ هو

 جيش كذا ميل لبق تكنو

 هاسيم نم ام 2 اروضكاللاو 0 سلو «ءالوغبم لا اغبلل لاقبو

 0 ءالوعفم تزو ىلع فحل هذه لك بالك ىبأ ركب نأ ىند ا

 ءاضبأ ل ءانوتاملاو « ةئينبألا ع ارفلا 0 0 ةافطسملاو

0-7 

 050 0 0 ِ ىلا 0 انيكك لع 0

 ءديدشت ديعب ريفغصلا بلا هلو "1 موهضملا دوديمملا نمو

 غأو ل «ةءالم عمج 11 رئاط وتو كيدشتلاو مضلأاب ءاكملاو

 لطلا لاق 5 نم ض

 ني 3>نام د 2220 ا

 سلو أو ءازملا مهيذ ترج اَذأ مهبونتن بلو ّنلآسكبو ةاكصلا 0

 0 لك ىضم لاقي يحلل « كيركلاب ىطمتلا نم غاوطملاو

 ىماطقلا لاق مدقت اذا
 ا

 ى7 ت29 2 _ٍِ هات. الا
 ع

 هثاوضم ىلع ىضم نسخ اذاف

 ىكحو راهنلا فصن ةاسيللاو «ةرسلاو ةناعلا نيب ةدنجلا ةاطيملاو

 6) 2 طقق طعبو طق ةاعود عو 68018 لوالا.
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 اه :,ادقم ْلَخَجِبَف شي قتحادح نأ هانعم اهمدب قطن ثيدحلا ىف

 ةلبيعلا ةانبملاو ؛ ىزعملاو قردملاو «مصاصقلا دقو مث ةعاسلا كلت

 تل | ةنغبانلا لاق
 باب ةميطللا طسو اهب فوطي اهرويس ديدج ةةاتْبم ٍرْهظ ىلَع

 5 رعاشلا لق موملا ىفينمو ىسيسمو ؛ عّدتلا ةانبملاو

 ىزاوجْلا مج «ىنب اَي مكترج نكلو ىتينمب ىرغت امو
 ريرج لق بالك نب ٍرفْعَج ىنبل لام ىعذمو

 ْساَوَخ ئطمْلأ قاتْعَأو ىَعْذمو هدمت ْمْيَي ٌةَجاَح اَهْنم هَل ْسََس
 ةاسك 7 دودحم ريغ زومهم لوألا ر لم اشحملا زومهملا نم

 :0 مولا وذ لاق لوألا موتغم ضغبملا انشلاو «مصألا نع هب لّمَتُشي

 بيهن اتشم دقتلا مل ُبيلق ىنمضت وأ كلقأ

 ىذا عقم اشم هنا د نأ نع ديبع وبأ كحو

 : صضئاخأ ةقرخ ةبعملاو ؛اًصيأ سانلا هضغبي

 فالخ ءاسمنباو ؛ةدحارلا ةءاملاو ءاملا تابلا اذه نم دوكيملا

 15 الأ ملا ءانثملاو «راغصلا ىصخحلا ءارعملاو «ةنعرسلا «اضملاو ؛ بصل ابصلا

 :اهَلوَب سبكت ال ىتلا ةاكتملاو اهتادثم ضقت ل0
 ا

 زجارلا لاق هاَعْنَم عمت تعتم لاقف مْبَق اهيف يشم

 محسلا افانَع هاعّتمْلا عيضلاك

 «بناج نم مدَهْنَتو بناج نم رفكت ةتفكتملا هايملا مّكسلا
 20 7 رعاشلا لق رْوَظلا ىلإ لهاللا نع رخدا ام وفر ةةكلملاو

 0) آد 7 718:8.: نم صضفختا ام ىثو ىلاطملا اةدحاو ةالطملاو

 «سناو ضرألا . ن) 2 ةاتيه. ) 2 ىبباب. ©) 1 كتل

 كَّمهَت . 6) آد اعّتم .



 أم

 رمحأ ني لاق

 ند 3 2 © و ب

 نوح عض 02 هدعسصملا اميل ف كتم ية يبو ةينامي ا

 ليقع لاق 5 لالا نك 0 قوش 0 ىذا - 1طونأا ةودعت سرفو

 لوس ٌَم هامثآب 5 اي لدتعم زوجلاو ىَطِرمْلا اهبدرقت

 رخآ لاقو 5
 ه- تمم 2 3.3

 رارمحا هيف 0 اهالع نق ص 0 ردت ٍليَكلا بوكرو

2 

 ك4 نه تل 1-2

 0 ىمرسلا يف 9 رتحز ايحرمو «بأ اودلا بويع نم تبع ىروكمو

 عمج ىر قروومهو « هرحأ ليف 2 ملا ءايلإ ناكمل فلاآلاب 2 فر

 ممقلا ءاج لاقي نينكأ ىنعمب ىنتمو «ضرألا نم رفقلا ىو ةارورم

 ةاوكملاو ةايححملاو 0 ةانتملاو ؛ نينثا نينثا واج ىأ 5 10

 3 تاببكلا ةريتاكلا ضرألا

 عمجج ىنم ءايلاب هباتك راتخي ا ةلوأ موهضملا روصقملا نمو

 5 اهل 0 جل 2 اكن 00 ىبنمتلا نم ةبدنم

 «ةايكم عمج ىدمو ؛ روصقم هير , سومو ؛اهلايحو ةقانلا

 « هرخآ لبق - ءايلا ناكمل فلألب بتكي هجولا ايكملاو

 5277 0 كو نم ذم ءايلاي تكي ا هلوأ رويال ينمو

 ىمعملاو اص 5 مدلا تم نم 0 وو ء ءايلاب

2 

 ءاجو زخات ئىكط . « ريغص ليش ضرآلا نم ىبععملاو « ءاعمألا

 «) آب 2008 هد مهع.: خطيشن ةعيرس ل كان نيسكلا بأ

 را
 تن د هع

 املم ىنوكت ملل
000 0 

 انيرقلا صقي بابه تاذ انوقذ ى
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 اهقبنتك رمضمب اهتلصو اذاق ءايلاب اهبتكت ىحر كلذكو ههامرو كمر

 ءايلب بتكي ام عيمج ةاكلذكو اناحرو هاحرو كاحر تلقف فلألاب

 ىف هتلعج لبقت طسو ذب وذكخ دعد .و. يأ نيل شل ل

 بي وبأ لك نم "ىلعم ىف اً نوكتو طن قف ىلأ ىلع ىم
 6 دليخ نب ءدلاخ

 ا يوب هلا وود هامب نير

 ىيمص آلا لاقو فنلألاب 00 بذرألا 9 3 ءاعراطقأ نيالا

 10 بتكيو ام كلذ هبشأ امو ةايبحلو عيضلاو يكَقَفاا ركجل لاقي

 اكملاو كَم ليقيف لعفلا نيع نكَسي وأ زمهي نم عقنمو فلألاب

 هايتس سان سو يس

 واجن تاوَهمو تاي عيملل ىف ّ ع هنأ خاضعب ىحو ريع و

 16 اذاف ةرولبلا اًضيأ ةاهملاو ءاعيمج فلألاو ءايلاب اهباتك اذه ىلع

 اودارأ ةريلسلاب اهوهبَش اذاو اهيَنِبَع ىسح اودارأ ةرقبلاب ةأرملا اوهبش

 « اهنول ءافص
 ءابلاب ةعيتج باتتك راقد ايم ةثلثلا ىلع لكازلا روصقملا نمو

 تعب اس م رم ىنلا ىتنو ءابلاب هبتكت كيرحكاشلاب ىسلم ةقان

 ه) 1 زمدوعأن طف او هلق كامر هامر. ة) ط كلذلو. ه) آن

 دلت , 0ل) 8و 2 لتوؤأسعألر,ب مطنام آ, ؟هدلق ِحِيِمَل مناط اطقم

 مةعجاأمسسل معاووق ةذنع سلا مبتنلا , 4) 1 نات.
 م اي



 ع د 2 3 ف 3- © '- تب 0 25 762

 بضاعالاب هل ىزيب تدرج ىلا هىجملا هقاس دكقلو ورمع ىنأ رمعت

 رخآ لاقو ةركقلا هّواس ىأ
 د د هع ن 3-7" - 0-2

 رخآ لاقو رداقلا كَل ردقب ع
 لالخ رهشلا ىف َداَحُأ داَحَأ اَيتَمْلآ اًميفالث ْنَأ كل َتَنَم  1 6تك 00 2-05-7026 ١

 قدما ةلاعبإ 0 ام كل ردق ىبأ كرسي امب هللا كانم لاقيو
 ع

 قى هرأد ىنهب 00 ءارقنلا ىكحو ريا ردقب أ 0 -

 اًطملاو فئأالاب 7-5 روصقم رهظلا ا 1 ( 2 ؛اهتاذح

 ءارغلا كشنأ ىطمتلا انفي

 7> 5 هه 5 3-0 0 36-6
241 1 39 . 

 ميصخلا فوىيح وكشا كالا ميلظمل تدع 000 نبأ أي

 رعاشلا لق وطم لاقيو بحاصلا :اًطْملاو

 انب راهتلا َلاَر ْنَقَو ىوطم ثييتات

 مجَس قوام ر كح ل 8ةربعو

 0 ناسف ءايلاب كاقكت نقولا نا اطعم يقتحم ذل ىو

 ىننأت طا اخ ةازاجحملا ىف كلوقك ريغ ال فئآلاب اهتبتك ةدئاولا اب

 تسيتك اهب ام لاصتال ةلطسوعم ىتم ىنم نم فلألا“ تراض: امل انكنآ

 ا 5 كنأ ى ىرد أ ةملكلا 5 5 200 هد طظفللا ىلع

 وبك كقلالاب ع ببيع 555 رمضمب 000 اذاف ءابلاب هيما 6 امو

 0 2 مرسلا مز آب هرصتأم طف غطععم ؟هنلق طعون أ

 الردف ١ ءراط ليمتانلا 2)8> ةربغوا ا18)04 "امر



 ام

 مضغ مجيصف نم ىدارملاب نحمل هتين مولا لاح َكَتْيَلَ

 لامر ىو ىدارملا عمجلاو 0 مهملا رسكي ىلا ىجمصألا لق

 دينخع:اربلاو روصقم ةايرم عمج ىرملاو ؛ةقرشمب تسيل ةَحطِبْنَم
 ضرألا نم عستملا لوألا وتفم آلَلاو ؛ةاراممو ءارم هقيرام ردْصم

 ,راخ أ نب ٌرشب لاق فلألب بَقكُي رضقم

 اهبيقر ءارضلا 00 ءابهشب الملا نم سورصلا فّطع مثل انْفطَع

 رخآ لاقو رعاجي نكلو لئن ال ىأ

 الباب َتْوُصْلأ اَعفرو ىنامتبع الار
 اَذعَب ققتثا كيزي ىدنع اكَمْلأ ن نإ

 10 ءالّملا اَمْأَف ءالملا نيب ءىلمل هذا لاقيو دودش 7-1 نسم ه2الماَو

 لاق ةّلجو رع هللا لق دونم ريغ زومهم لاجرلا نم ةعامجلا

 لاقي دودمم ريبغ ريصقام فلُكلا اًضيأ ءالّملاو هموق نم :اَلَمْل
 وعاشلا لاق مكتالخأ ىأ كي اونسُحأ

 اَنيِهَج لَم ىنسحأ انلفت انرآر نا ةَمِهب لاي اوَداَنَت

 « ىلع الع دف كيرف نمار, ىسحأ لافير انا ىسلا |٠

 رعاشلا لاق اًولامت رمألا كن كلذ
 يلام ديب ره كي نإن ادي ألم ارسلي يح هن
 روصقم هب ا فلك ل بابلا !ذه _-

 هايلاب بتكي ردقلا ىَنَملاو «ن اون ةينثتنلا ىف ليفت كتأل فلألب

 20 فلا ْيطَس ده ىنت.ىتن فلا ]'

 ه) "طم مطماو مدمممجم ؟عم ءاللاو دق دنع دق هنل هك طق ؟هعووق

 ايساححت آم !. 17 1 هصاغأ( مل أص آل طز ام. 1, 58.
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 ىنفسلا هيلا ًافرث ىذلا عضوملا ٌقملاب ءانيملاو ؛ءايلب بّتكي روصقم

 5-32 ف نو 6-2 ه2

 ورمبقم كلف ءانممل ١ ىف ماب / يا 0 تا اهنم ىومميت

 ريتك لاقو

 نوكاش ريوس نس حل ىو دك مث 6 ءانيملا 3 نجح

 هدرط اذا ا خس اذا هتنحاشا لاعب ةالتنما نوكش

 5 ىبا ٌليق اذه سابعلا 5 لاق داكبللا انعم اذا نكشلو ا

 ١ عضوذلا ىنيللاو ولع 4 اجلا ءانيملا ءارقلا ع انعم 0

 بح عقم نفشسلا حبب ار 1 ىلع ىرقملاو ؛ىفاوملا عمملو ءايلب بتكي

2 
0 

 هاما هنم ا ميظعلا ةانالا ءايلاب بتكي روصقم ىرقااف نيهجو

 ةاقيلاو د كعهبشأ امو ا ل لا بلا حل عضوم لا اًضيأ وهو

 راقم موق نم 2!رقنم كك لاقي ىرقلا اركي ىنلا“ لجغرلا تاب
 تكابرط

 0 نييحو ىلع لوألا حوتافم ىدوملاو 2( ىف باككأ أبناك اذا

 2 ىّدٍرمو ىَدر كح ىدر لاقي ءاملاب تك ريصقم كليهملا

 ٍجاَكعلا لاق َكَلَع
 نع د تن مساس ع0 ل -

 قلي نودع 0 درأ نر ىذه ىلتوَم ميلا - ع نأو

 رعاشلا 2 كارم 0 07-0 0 نو 3 ةادرهلاو

 -_ ا

 7 لاقو ؛ رك كيلتانأرل اذا. فوري

 ه) 2 مءوتوؤومو ةطع 0 "هول ع5 تابغاذ (088 هدف 70:0) 4

 بابه اذ (88 0»6 7008). 5) آب هناك. ه6) 1 انيملا. 24 2

 احول : ©ه) لآ 01152117 ىعمصالا هلع 0ل5

 اسوم رخأ .



 'ورع

5 (١ |] 1 7 

 < هاْغُمَن نأرمأو أ لجر لاقي

 كتيحَل دق لاقي هاطعلا دلاب هةاخللا دودبملا روسكملا نمو
 دشنأو ّىنابْيَشلا وربع نبأ هاكَح هاَيا َكُتْيطْعَأ ىأ للم

 ءاخللا اهكرابم ىتفأ ْنَقِو تابتسُم نينحلاب ْعَجَر

 : ميملا باب

 ْلْطَخَألا لق ةاشَم ٌطحالا ةَرَوَجلا ُهبْشُي ثبت روصقم اشلآ
 ليجفو اَشَملا تاذ نم ُلئامَخ

 عتانت ىأ ّللم نالف ىلع ىَهَم لاقي لام ُلْسانَت كيدمم ةلشللو

 لك هامتو لسانت ىأ هاَشَم وذ للامم دالوألا نيتك الّيفلم_ القانو

 10 م

 ىلقملاو اا هاضملا ثم 5 ءاشملاو « هتييشام + تيك ىشمأ

 :القملاو ؛ ةنعبار دقلا نال ءايناب هباتتكو هيلع ىَلَق ىنلا هلوأ رسب

 ا مالغلا هب برضي ىذلا دوعلا اضيأ لوألا ربسكم دودمم

 15 سيقألا ورمأ لاق
 , 2 -0- - 5-01 ى < 81

 سصيمَخ ديلولا ءالقمك 4ّبقأ ةيشع داجنلا ولعت اثردصأف

 روصقم .بلع ىنبي «ىذلا فبطلا ىَنْهِمْل نيهجو ىلع ىدهملو

 سانلا ىلا اياحهلا ريثللا للجيلا 'اذهملأو ؛ ءايناب بكي لوألا روسكم

 جاجزلا رهوج ىنيملف نيهجو ىلع لوألا روسكم ىنيملاو ؛دودمم

9 
 )01 1 اسكللا . 8( 8 ررجحلا . 6 1 ابعت . 02( 7 بقا .

 4) آب تلثث.
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 نلر

 0ع ن 2 0 5 7 كل - 3 ن0 ت5

 لدعأ ندادتو فوج اهل اكحف لع نم اهمنأ قرط ف هيقلي

 ابابذلا مهمل كيلا كاكك ثيل تاوهل ىف راض باب

 هتاطق فرعي ام لَم يف لاقي ةيبكلا هو ةاطت عمج اطللاو

 فرعي ام هلهج نم 1 رح ام ا هتاطل نم
 00 - - نع

00 

 ةملك ا هعَل اضيأ هل لاقيو ل هرشلا وفو فلألاب بتكي

 20117 ل لا ةماعلا اودارأ اذا رثاعلل لاقي

 26 كارا ا كل ا فا ودنا

 معلا ثقرو اَعَللأ نع

 دوالامم ع ومهم هيبلا اكل ام بنو مكس 3 ولهما ريغ رولا

 < دودامم ريغ زوم هلال مكم ابللاو اجل نب وريع ىمس هبو

 ل ءاررلاك ع بتكي امم 5 مودفلا روصقملا نمو

 لاقيو عوبريلا ةرجح نم عضوم وقو ىليعف نزوب نيغلا ددشم
 بتكي غل عمج 5 ( معَ جحضأو ميقتسمب سيل مالك لكل

 .ء لاو هركاادلا حدا ةدن
 ةّنل عمج ىتللا ءايلاب بتكي امم ها روصقملا نمو
 3 م

 انيعنغ ضرعي» ىلا دعا نم ءاعطللا بابلا اذه نم دودنملا

 دق لاقي ةذشلا اًضيأ ةاواللاو ءةذشلا الوللاو ءءاطعل لاقيو او
 دع 36ه عنز د سس سد

 ملكلا نب رد ىلا رم 1 ءاعببللاو ؛ ىعلا نزوب ميقا 6 ىلا

 0ر13 قص 2 ليفندا ( ةزءا ك



 ذل

 س ©

 ٍيَحْنَي اًمف سْمشلا هرهصت فَصْفَص ىف ىفلأ ىفل هىوزت
 لاقو ةياور هل ننال دارأ 2«ىوري ىور نم ىورثو ىورست ىوري

 ةراح ىب :ثرخأ

 هقلأ مهناك ىح لك نم ةبضارق مُهَل وتقف
 ,بتكي سقم قَبل .اهتل ىو وأ مسوي تلا ىالكول «ىقل

 ناكمل رايتخالا ىلع ءايلاب بتُعل واولا تاوذ نم اذهم ناك لو ءابلاب

 مكب لاقبو نيفلأ نيب عملل ابرك هناك هرخآ لبق ىتلا ةزمهلا

 حامراحلا لو كاعل نزوب كال عيبت

 ىجاوشلا نو نوطب ىف تيعل اراهن اهب 155 ىَفَتبف ول يأللاٍرْهمَك

 رو هب 4ىروت 7 « يرو ةيدوألا نجاوشلاو هانعلا نم َتَنَعَل ىوربو

 احكللاو «ىعَل هقمول اذا ميرغلاب تيبَكل لاقي روصقم ىكللاو «رانلا

 ركبلا باود دولج نم دن انسيرو فلألاب بتكي طعسملا

 زجارلا لق فتصلاك

 اًضَلِب مسج هوس نم تحتل امو

 1و لاقي رخآلا نع ء نّطَبلا ىقش 8 ىَدحا ءاخرناسأ ضو اَضّللا كلذكو

 لطابلا ىف مالكلا ةرثك اًصيأ اضالاو ءهاوضل ةقانو ىخلأ رهعت

 ريصقم ىخحل ىخلي 0 دقو هاوكل ةأرمأو ىَخْل جر لاقي

 كتأل فلألب «ءبتكي ةاهآل عمج اهللاو واول فلألاب اهعمج بتكي

 رجارلا لقف واولا رَهْظَتَق تؤهل عملا ىف /ليقت

 ه) آ؛ هص0 2 "عم 00 آند (2ع3, 1) هعمل نير هرقل

 هد أ( طم ©هردرسومسأمت"ال. 8) آب منا 12 ذي بر , آد (0[0ب ".١ عدلا

 0 (ةهدحرت, اطف (هرسرصعلنأاضل"إل. 6) آب 37 3:) آن قروش 6 2

 بلك. /) 82 ليقد كنال.



 5 ع د دب -هع 2

 ءارغلا كشناو ترصق دلوأ 0 كتح.ههرض 0

 18 00 لوألا 0 ريحت وللا بابلا اذه 0 وم

 ع ع

 سلتا. |ديدق 00 01 ىول هنم لاقي نطبلا ىف نوكي ةاداق
 ع 502 9 3 + د 0

 ةارمأو ىملا لج لاغب ءايلاب 01 52 6 اهوكعأو ةفشلا 2 انرهدمب

 كلما تكرم فاروس نطلا ةقيقكا كناك اذا "ةايملا ةرجقو ءاينل

 بوذع بارّشلا ص مرح بهاور هناك لالظلا ىملا رجش ىلا

 عارم 0 0 عمج بوو اماوح « هنلعج بارشلا ن.مرحأ 10
 مولا وذ لاق ءامسلا ىلا هسأر

 او : اهبايثأ ىو تاثثللا ىو 0 وح اهيتغش ىف : هايمل

 هيلع /اطقسي 5 وكلا 3 5 مامُثلا ه «كاضني 0-770 ١ للاو
 5 (رضم ,ىدن

 لاقيو « ام هن رقي ناك اذا ها ام وا ين ني ل

 و ىنعي 0 ريعو ماش اذأ _ زومهم ع 0 ةيثألا نيا ب لبجولل

 رانلا ىظلو «بطولا م اًصيأ اًنَللاو ءاهجرق ىف ىنلا فعلا هب

 لاك اديلاب ببكي ,ىفلا:ىعلملا :ءوضلل ,لاقيو  ءكنلابا .كتكي روضقم

 رمحا نبا

 نا من

 6) 12 ”تمهص.' )6"  2 هوجو. 6) آد ىبلي ىول. 0 2 8

 اهترعو ف 43 اهريغو ك)ز 1ذ آ1 6 0 70105 3ع 1.

 2 1 هلك 20 ل1 10 3007-1 9) 860 ؟هعملتقع طمخكط

 لم 220 2
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 مَقلا ورمأ لك ءايلاب بتكي ريصقم ملا

 لزنم» بيبَح ىركذ نم كبت افق
 ٍلَمْوَكَف ليخّدلا َنْيَب ىوللا طقسب

 لاقبو ءلّمَرلا ىول ىهللا ىلإ مثّرص ىأ اولونأف مثيلا دق لاقُيو
 5 دودمم ىلولل َدَقْعَي ىذّلا 1 و اههواوطتا 1 ةيح ىجل هتك

 ٍدعملا للا ريسكم نادودشم هاوللاو ءاوهلاب هج من ءاوللاو
 بتكي روصقم لوألا بوت ةيحعل عمج ىئَق ىكللاو 2( عش لكب هنمج

 ؛نالجولا ىحالتي ا رهو ثودمم لوألا روسكم ءاسللاو «ءايلاب

 هاحللا ةليلق اهنأ ةرمتلل لاقبو هىش لك رشف نملاب اضيأ ءاحللاو
 10 هاذا اوكل ةاحلأو 0 ٌدوعلا 0 لاقي ةاوتلا اسك ان 5

 : رعاشلا لق هرَشق اذا هللا هاحلأ لاقيو هترَشَق

 اًهئاكلو اَصعْلأ نيب ىّلكتب الخندق ال

 نب ةضبقلا اًضيأ ةوهللاو لاملا نم 5 ىنو 33 عمج ىههْلو

 ميثلك نب وربع لك ىَحَرلا ىف ىَلت ماعطلا
 1 اَنيِعَمْجأ ةعاضق اهثوهنو دجت ىقرش اهلافث نوكي

 ءاه عز اسك فل هيا سلا ةاهلو

 لق قلل هليل هليل لابو ٌرسقم لرما ْمسا ىليلو «فلأ هز
 ٍعاشلا

 بيهم رْيَغ تيرس هامْدلآ فقأ ىَجُذلآ ههَسيلم ءاليل هليل مك
 20 َتْدَنَم ءّلوأ تارك ب فلنا كحاو انش 0 رصْقي اممو

 0) آد ا نر امعامعمل ه6 (طعمم (طعوم مهعلف آب طقم هدارن كلوقك

 ١ و 1 1 الان خخ سملم.



 أم

 اليلق ىطعأ ه لجو وسع هلو5 نم عّطقلا ءادكلا ىبارعالا نين

 ناحل 1 كيا ا وديم ليدل زج -ءاجكو 0 ئناكأو

 ءادك اهذعوم عقتلا ريثش انور مل نأ انليَح ءانمدع

 ؟ردشلا 6 سيحم حصوم ىينشتلاو !ذللإا الكو ؛ٌعصوم ءالبركو
23 3 

 فاي 5 ماسلا ةليوط ءاموك ةقاثو

 حبفخ عقني 0 ىبل وخو مءاريدك هلوأ 0 0 3-7

 0 اهدرو هيد 2206 ءاتوشكلاو ؛ 2

 هلصأو / ارك 0-0 رحصم ءاركلا هلوأ روسكملا دولدمملا نمو

 0010 1 ل در امم اوبس وك" ىركلا:ةطخا (لاقبو واوا

0 

 كتيبلا ةاقك ّثئاب اًضيَأ ءافكلاو هل افكب وه ام لاقيو ءءاسللاو «0وك

 د ع 1 0-1 1

 عمج ةاوكو ؛ةدئاز ريغ وأ ةدئاز هفلأ تناك وأ ءايلا وأ واولا هلصأ 0

 ءاوطمم ءيوكلاوةةرحولاا ةةقشلا هو

 تيضر لاقي قلل نود ناك ام دودمم ةفللاو روصقم فيحالا ةاغفللا
 هد ع 0 : ,١

 ديبز ىبأ لاق ءافللاب ءافولا نم. 15
 2 ص د م 0 ّ 2 2 نيا مم 2: 5

 امَْنَي ثييح وهو لّمولا ىول نيهجو ىلع لوألا روسكم ىبللاو

 ا!( 1 1050255 3281 م 1 انسدعا . هكالن سلخ

 6) 1س آب 30060 هرج طتةتنع. ط7: ةصماطعا“ 2820 دودلمم. مز آل 18

 نركب (ةزعإ). 2 60ي) 1م آب ةطمتو ةطق اةصعق 15 20064 ط9 ةصماغطع» طقضم

 كملاب . 2 هقشلا,



 آءال

 اذا ىَدْنأف رقَح لاقي ٌبْلُصلا طيلغلا عضرملا ومو هيذُك عمج

 و ؛َْمَنَم ىأ ىدكأ مث اًليلق اعيش ىاطعأ لاقبو ةَيّدُكلا غلب

 عمج ىسكو ؛ةداز 00 لصأ ىف نوكت عقر ةيِلُكلاو « ذيل عمج

 رعاشل .٠ لع نوع فرقا مهل شح

 ىقك اننود نم قلي مل طبتحمو 1

 اهعينضر اهّمني مل عيضر تاذو

 لاقيف نينلاو واولب عَمْجُي ام رثكأو رعَبلا ومو ةالبك عمج ىبكو
 نم باب عونلا اذهلو رِلِو بُصَنلا ىف نيبكو عقر نإ -

 مضب هب كافكو نالفب كافك لاقيو «هّللا ءاش نا ١ هركاذتَس نايقلا

0 

 10 كافك ىتْعمب مو ناعمجي الو ناينتي الو ناروصقم رهو هلوأ

 ناسح لق عضوم مسا ىتوكو ءدب كيفك اضيأ لاقيو
 - هَ - هو 5 ََ - ه5 ذه م

 اعمالاو رقفلاب اهامرو ادلب ىتقوك سرا هللا «ىعل

 وو لعت نزو ىلع ىصيك 8-5 لاقي هلوأ روسكملا روصقملا نمو

 15 هَدححو هلكأ اذا هماعط ساكو هدحو لكايو هدحو ليني ىذلا

 وجارلا للق ةاراكلا طاع 8 0 نبا كلذ ىكح

 اذا الكت ةأرما كلذكو 0 231 نيك اله نم دوليملا

 - . ١- 3 © © هت يآ 1 0 5

 ىذتحو ؛ةفتاختم ادوس اهبنبع راغشا نم بدهلا تمبانم تمناك

 0) آد يلك 8) آد 0 آد نعل. 1ل) آد أمك ورأم اطممو ا

 م نلن. م) ]ب هرمكلا . / اه معز اطانأ فيعر هق أأغ 15 ؟هءولاعع0

 ام ا دصل آبق ١( 1, "حم رز امام طق رعواون» ول



 م

 5( د د 3-0065

 - ان روصقم فئاطلاب ا ال كلأو «واولا :لبحصأ
54 

 ىعمصألا ارشناز فلألاب 20 0 ناو هركلا 0 أركلاو «فلالاب
 رد

 « ٌةبراَحَأ نم ىر لا قارطا قوطاف 0 ل ا ل

 رخ لاقو |(

 5 3 مدع - 0 م ع

 2 للكل قع مك قروضا

 رعاشإلا لاقو تما ةارك ١ نوهف ةشيب ةينك اماق
 3 تي مها !> 302غ 5 1 ا ل 2 5 درا 0 12

 مياظنلا للجرلا ه.ناشخ كصي 6 عارك دوس نم تا

 داما سا

 ابكلاف نيهجو ىلع لوألا روسكم ءابكلاو ( حني شخ كيرسب ِ 1
2 

 57 تكلا ءابكلاو ءابلاب 7-5 ءاَبكأ م روصقم شامقلا 1

5 

 < تركبت اذا 1 "ل 2 كفو هر اذأ و كك لاقي لو لإ رو

 ىكدح اميف رصقيو ا أ ءاكا نك ةانعمو رد كيد اممو

 > 1 ل 35 فلا

 ع كل ءافحكلا هك نم !كيدش 0 ه الجر تيك

5 

 . - ال ب ًّ 7 1 8 5

 ىدكو ( ةينك عمج ىنكو لل بيزذكت ال ىأ كل يدك ل

 80 0 ناطق تقتنع. 2056: ىم م ءظفحأ ىذلا يلا هب لاق

 ؛اركلا بحاص قارطا ى ِءأ اركلا قارطا قرظأ : هلوقو ؛ هرذاحأ

 6) لب طقف هرج ممهتضعتس ط7 ةصمفطع» طقصل ةطق 2011ه ىتصع هلق, ؟طتعط

 ت00ه256017 مدس ةاطع ةوعمت0 طعصتمأتعط ه4 طع ده: ماعنلا نأ

 ىرعلا" يب مهنا الخلا + ؟8) ان اَمقَك



1. 

 « ًةليبط هاوُنق ةرجشو ؛هباديدخا

 مل لاقي عضومو عضوم مسا ةآبق لوألا مومضملا دودمملا نمو
 مقرصت د تدب. اناق رشكيو هيأ مضي هامش. هابقلا لقوا ةسنن
 سب يقلب تيم يس 5 تم كمت نب
 ىلا فلألا اهيف نا ةركنلا ّئ الفورصم يف واولا كفو فاقلا

 ىف ةدولمم شو هفرصيو ىناثلا قمل نكي نم نمو ثينأتلل

 زيرهشلا 0-1 ميش ةاعيطقلاو ؛ معاق ةابوق هذ ليقيف نيهجولا
 : لد

 مسد 0 ٍلَدَج ىف ؟؛ىنبلا دنع مهقيبص اعيطقلا نيشعي اوتاب

 « هييبيس اهاكح رابعا ةدحاو ءارينقو «فطانلا نم ءاطيبقلاو

 عمج ةقيقلا هلوأ روسكملا بابلا !ذه نم دودمملا نمو
 ؛لّهَسلا بْنَج ىلا ضرألا نم ةّبالص ىف ريدتسملا عاقلا كو ةءاقيق

 قحلا !نيَسَي 7 ةعلطلا رشق و نات ةياقيقلاو ةءاقيقلاو

 ميك ةاقف ليقي نم غدمو ةناقق عمج ةاتقلاو ٠ يذم دم لع

 < دودمم نيهجولا ىف وهو هلو

 فاكلا باب

 بتكي 0 نيقاسلا ةقد ركلاو «هايلب بتكي روصقم مينلا اركلآ

 ىَلدَيَق نمقاسلا ةقيقذ نمناك اذا ءاورك ةأرما ليقت كتأل فلألاب

 ه) آب طقم هن رقع. 06: انُبَش هأور اذك نيسحلا بأ لاق

 ميخلو ءاثلاب لجات للت- ىف يرد نبا هركذ ىذخلاو مسد لدج ىف
 ؛ماظعلا خلو ماللاو. 2ز آه آ: 20060 طون هسواطم# طقتتل : روصقم,
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 ثايب

 ع

 لاقي ضرألا م ىلاخل ةاوقلاو ؛هاضقلا بابلا ذه نم دودمملا

 نم كلك اذا زاد ضرألا توف لاقيو اهب لع ال 3 ضر

 ماقي ءابقلاو «ضرألا نم ا ارعقو اذا ميقلا ىَوَقَأو و اهلفأ
 وهف مق لاقي ةناهملاو 5ك ةءامقلاو هاَبقلا تسب اذا تيب

 :ةدفَشَكلا ةاقنقلاو ءةَبَصَق عمج ةابصقلاو «ةءامقلا ْنَيَب ىمق
 عوطقملا ءاوصقلاو ءاههَجَو ىلع اهانإق لّبقأ 1 زعملا نم ءالبقلاو

 لاق عضوم مسأ ءامرقو 2 راخل نرقتلا 3 ةروسكملا ءامصقلاو ءاهنذأ فرط

 مزاخ 5 1 0

 رامخ هترغ صايب نأك هاوس ةيلاع ءامرق
 2 ف عع

 عصقتي عضوم ةاعصاقلاو ؛ةنككسلا نب ل تيبلا 5 0006

 رجح نب 5 لق هيف لخُدي ىأ "0 بق

 د أ نابوسلا جرعتمب كلام ب ليَقط ىليل هيأ دوق

 000 ا هال ركع لما لاعيو ٠6 ءءاقيكو؛ ةاقيرق سبأ لاقبو

 59878 : رجارلا لاق

 ضيقت ناكل ]1 اهل 3 526

 < د 2 ع

 26 ةابقُلا اذ زجل

 « ىّصبقلا عَ تييبلا

 ه) آل لحلا. 35) 1 طقق 3 223عي. 6 رحارلا لاق

 ةورغلا تاذ ءاقنقلا رمْعَتو ىتمل ىركت ىاونم 5

 06) آب هد 22878. : كلملاب نمل



 ىلا

 ىيصقلاو ؛ةبارقلا نم ىبرقلا مومضملا نم ةثلثلا ىلع ديزي امممو

 اهبو ىدعقلاو ىقرطلا غلوق نم ه ىدعقلاو ؛ناتغل ايصقلاو

 ىمادقو ؛ 1 اهكشلا ٠ ىقرطلاو ا ,ن اهنانذأ ىدعقلاذ ناروصقم

 انو ناتروصقم ىريصقلاو ىرصقتاو 'جانجلا شير نم ءامملا
 8 : 6 ا ا 0 ه5 "اني 9

 ءاذكو اذك لعفي نأ هاراصق ناكو ت1 نم ىلفسلا علضلا

 ودق امل 8 لاقي ةودق عمج دف هلو 2: روسكملا روصقملا نمو

 ممر ردق ىأ جمر ىدقو جم + ذيق كلذكو رّذقلا ىدقلاو

 ؛ نروضق لاقيف نونلاو واولاب عبجتو ل و ءضق تت ىمصقلاو

 < ىَنَتْقِ م 5 مف بج ىبنقو

 1٠ ؛ةميمتلا يو ىتيتقلا هلوا روسكملا نم ةثلثلا ىلع ديزي اممو
 - ١" . 0ن , تس

 خامشلل كشناو ورمع ثا نع ودعا نم ديدشنا ىسصبقلاو

 ىو انو ويم لبق ءئضيقلا ودعا

 يلا ِرْذأ ْملو ىنأَش اَم رْذَق مل

 07 ع

 دنع فورعملاو ةمجحعم ريغ داصلاب ىبصبقلا ليقي وبيع ىبأا رمغو

 1 < 4وريع بأ لاق ام ةغللا لا

 0) 2 ىرعفلاو.. )2  آب امحاننا.' 6) 2 هرصتاو (طلق مالعتقو»

 4) آب طمم طف دقو. 2016: ميملاب ىصيقلا ىظفح نيسحكلا ب

 صامقلا نم ذوخأم 2و تيبلا اذه ىف ةميغم ريغ داصلا عم

 همجكم .8[١( داضلاو) داصلاب ىصبقلا امأف ' ؛ ىصمقلا دعت تمببلا ,لصو

 ةمجعم ريغ ءابلابو ةدشلا ذو ةضابقلا نم (ءمدل طوغأم# دوخأمف) ذيخام

 وهف ميللب اًضيأ نما نب بوقعي هركذو ةديبع وبأ كلذ كح

 ومو ضبقلا نم هذخأ ءابلإب هاور نمو ؛صامقلا نم دخأم

 «طشن اذا اصبق ضصبقي ضبق لاقي طاشنلا . ةممالوع مدعإت. أ



 فاي
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 كر

 0 هبأ لاقو «ىرقهقلا عجر لاقيو ««هناويط ىف عفترا اذا وئاطلا

 0 لي تءاجو « عندوم مديبأ 0007 «راضحالا ءاولاب قىز ىزمهقلا

 لاقيو ؛ةنيدخا بق اقدام مس 0 ىهلقو 1 0 وذ و ىزفقلا

 وو ىرتعبقو 2ى سارقلا ةكيبشلا 2و ثعابق 8 ةاتعبق خقان

 2 ع 0 هس

 ىرتعبذ ليج درسا لاقو «برطضملا وكلا لاقيو لوزهملا لليصفلا

 لاقيو :ءاسفنكلا هب ا 0 ىجنوقو «ىكتيدشلا ميظعلا هل يوطلل

 /شسلج !لاخعي « ىرتعتلاو ءاهد هبي َك 0 رهصقلا لجولل
 0 ِن

 0 عأ ول 0 أ 0 لجرلا 0 كقو 0

 1 - 0 2 مد

 تحال اليتف ىلا 5 9

 نعوم - 0 ب

 ضرالا يلع 206 ام ىدسوف بناج

 ةقالعلا ا ةرقلاو ةوق عمج ىوق ةلوأ هدصلا روصقملا نمو

 ءقاش فرم اذعو لير عمج ىرقو ؛ ل اهعمجو لبكلا تافاط نم

 ه) آب طقف ةطق ممم ع. ص06 (ةورصع 77005 طوزسع 1116عتط1©): ةركذ دك

 اكلي هدي ةيبع ودأ لق 4 دوديملاو روصقملا باتك يف ءارفلا

 . لعف به ايثا طلق وهو هنم هعمس ابك فئصملا :بيرغلا ,ف

 كلم مورصقتستس ع 7008 هسو 20 ةطف 2085 مود: 0011662660. 6) آب

 - 9-ب

 2008 طءذج وعر ةطه 8 ركود ه) آس هده. 24) آب ه1 عتتهلا 7 ىنرقر

 هلام 205 11 مصمم ةصخغم يجفف 6) آن ىوقعقلا . /ر 2 شلح

 9) آب رفقنعقا. 2 7) ب طقق طق 2318. 6: ةفرط لاق
 ع 1 : 3 هه ع 3 او

 دنيهملا مادا حو نم ةرملا .لع انف 2 ىبوقلا ىوذ ملظو

 كلم ظمعون طعصتم1عط 15 معو 1س01ة سعف اص اطع الاف, طق تمزق 731:

 061 طق 1ة66 ه8 طعتطسع نانتكو هانت 2518



 اًيَلَف ىذفت ىنيع تذق لاقي ءايلاب هباتكو ةاذق عيج ىدذقلاو

 أطقو ؛ ىذقلا اهيف راص اذا ىذقت نينذق كقو ىذقلا تقلا اذا

 دقو تاوطق عمجلا ىف ليقتا كنآل فلألب هباتكو ةاطق عمج

 لق فلألب بتكي روصقم اسق هل لاقي لَّبَجو ؛هوطقي اطق
 8 رج نبا

 اتينحْلأ هب هايبرجلا ىعاذت ىماركلا رفذ اسق نم رجب

 همرلا وذ لاقو ءاوقثا د رسللاب اسق ىرنو

 100 دودمم 222 ببعلا فو اضقلا دودسملا ريغ زومهملا نمو

 «ىأ هسه هبَسَحا ىف ام لاقلو رقت اذا أَسَق ٌبيعلا يس لاقي

 ناكم ىف دَكْرَت لاط اذا ىبضق فو اضق 0 ءاقسلا 0 بيع
 تن

 ىورق *ايلاب بّتكُي امم روصقملا نم ةثلثلا ىلع 6 3

 0 ل اهلا اح ىأ ريصقم ٠ ءاورق ىلع عج

 ءَمألا هذع جرت ال هور ثيدح ىف هافلا ما

 وضو روصقم ىئطوطقو «ءاهرمأ لوأ ىلع ىأ ملا اهئاورق ىلع

 ىلولقلاو ؛«ءىش لك نم ىّشملا براقي ىذلا ومو نيلجرلا لبيطلا

 ه) آم مصل 2 .معغو طعرعو ابطقب. ةذ) آب طمق طق أدعوا صعق" 2016 :

 اهب بتحو 0 © 1م آب زق 50060 طرت ةصماطق# طقضصل ديك ام.

 4) آه آء هءمتعادملاوب هرصتنغغولب هلامعوونلم 50080 طوع ةصماطتمع طققلم

 4) آب طمم هن اسصممدعامسأ تنسج. 8066: ةخكسن ىف بانللا لأ انغ.2 ىلا

 تيذشلا . 8قوو ود (١ اطو انمعدعور ]هانكس لس عأاتمال



 3 4 لاش 7 كيوم ءابقلاو

 ةبور 0 أ ورق 0 ةليوطلل لوقت كتل

2 2 
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 فنذ باجر 92 اورق 077 قوولا ةالغم كك هتك

- 

 هللا دز تا

 ليقت كنأل فلآلاب هباتكو روصققم فنألا 3 ٌباَديدحا انقلاو

 0 0 كنأل فلألاب ع ةانق هيض انق 0 م 1 ما

 1 اًصيأ ا عنصوم ا 5 «روصقم اني دقلا نومسيب

 رعاشلا لاق فنأآلاب
 هاا 1

 هعرس هيو ليحل | ىتيفألو .ناتضرأ راو انَنق كنيغبألو

 0 نييعشوملا نيذهب ىأ ضراوعو انقب مكتيغبأل ىأ
 ١ مكانلا وبأ لاق أرق تاذ ركق 8 لاقي معطلاو جيبولا

 هان اًبْيط اذا 05 هتايقسأ 6 ردلاب اه عورص

 ؛قملاي 2افقأ عملو ناوقق هتينتت ىف لوقست فلألاب .بتكي افقو

 ه) لب طقق (موهأن17 هدد طق ع.ر م0117 طوغر وع ةطق ا268) : هب لاق

 ىوطلاو ىَوَقلا نالف تاب لاقي ىحاو دع ىرطلاو ىوقلا نيسخلا
 ع

 00 (502. 56,72) ىلاعت هّللا ليق هنمو هحنع ماعط ال ىأ

 تيبلا اذه ىف ضرألا ىنعم الو هل داز ال ىيذلا ىأ نيوقملل

 مز 2 0 ©) آب هرس. -2) آب 2008 طفتو هه 211038: ع ف

 ىدق دقو ةلويف اا اهو معطلاو حيرلا بيط ناك اذا ىَّذَق وذ

 ىدق ىدقي . ©) آن وتلان:
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 مثفلاب فيصلا هارق دوج هيورسي نعم 3 ّمسقلا تيعمسو
 هلوأ كتكتت اذاو روصقم ومهف هلم ترسك ١ ىلقلاو -

01 

 2 2 4 ىدنع كل امو 0ع

 5 َتْمَمَص اذا ةةدودع ءاصخقلا لعق لاقي ءارقلا لق ءّدمو هّلوأ جفن

 ىلع ٌتعقت نأ وهو ءايلب بكي روصقم وهف هَنرسَ اذاف اهّلوأ

 ظفل ىلع بو رصقبو نمي دمي ءاصقلاو هيرض دتجْلأ سمو ميمدق

 »ع 2 و

 ٍزاخ ىب'
 10 راسل عّمتسي ثيح اًبيرق انوار ْنَقَلِو اصقلا «4انريطاحق

 نيلطخس ل لاقيو ءانوأ, ْنَقو ءاصقلا «اتيطاحق* كلاب اًضيأ ْدَشْنْيو

 « اهفارطأب ىأ رادلا اسقب ىشمب رالف لاقبو 2ع كعابت ىأ اصقلا

 فول ١ذع ْنَيْي سيبو روضقم ةقانلا نذأ ىف فْذَح اًصيأ اًصقلاو

 ىعمصألا لاقو بصقم يعلو ءاوصق زافان ليقتت كنأل فلألاب هباتكو

 16 «ءانوطق روب نا ةينبألا باتك ىف ءارفلا لاقو ٠ ىَصَقَأ ريعب لاقي ال

 ىقلآ ضرألا + ل ءافلا لاق, ءرثكأ هيف ٌكملاو رصقيو دمي

 دشنأو ىّبَق ضرألا توق
 ميبل لاقي نأ اًموي ةقاَحَم اَضَحْلَأ َىِواَط ىَوقلاز انجل ىناو

 ه) 2 ةنيرقر «طومومم طوغط آب وسل آبؤ (3.9[2,) بيرق. 0) آب ٌفوِدَحَم

 مزعإ). )  آب طمق غطق ممعج. همأأر, طق امهأ مهعلق طلسم ١99 اضع

 للواتسعأ: ءاصفرقلا م 4 ةينبألا بانك 05 مىمرجلا جح تشعل يأ لاق

 [ىصقيو قمت ضلاب] . 2 انولط كف ةييسو )])ا و هانوطق .
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 فز مب

 و هه 1-0 2 ركل ظ55 010 3 6 ت61 كة و
 معمم 82 2 ىرقفلل هيث امث 0 0 تيمرحا سلق ذبر م . مم 2 ا | 0 5 5200

 0 م 8 -

 « رهظ هثاعأ 0 راق رق ىرمعب هنوف
 سا ( 1 0 2

 لاغد 27 م0 ىووربو تل
9 

 نيب ابعمجي الثلا ف 7 0 ايتفلا 6 ةثلثلا ىلع ديزي 0

 0 انيك كلك 0 ىدارفو ؛ نيعاب

 < ةيرف عاج ىف ىرف ل وأ روسكملا روصقملا نمو

 هافاق للجرو «ضرآلا ىف راشنتالا ءاشفلا بابلا !ذه نم دودمملا

 لاق

 نابَجب الو اَمأَقب تسلق هنِجلوت الف ًاقأق َنوُؤُقَي

 ةاشحفلاو «تبن ةاعقفلاو ؛ ىفايقلا عمملو هاسلملا ءاركصلا ةاقيقلاو

 ناكو سايقلا نع راخ و نانفأ تاذ ءاونف ةركاشو «ةخشحافلا
9 

 -ِ -_ 2ع

 < ءانف لاقي نأ ىغبني

 ني د

 ٍمَلَق عمج ءالفلاو ءرادلا انف ءانفلا هلوأ روسكملا دودمملا نمو

 ءاملا كما ءاضفلاو ؛2الف 8 رّكصم رعشلا هالف اًضيأ ةالفلاو

 عقر لا نب ىدع و دي ّ رخل كلذ نك عقانلا

 اهءاضفو اهبلق ظاَممْل ءام اكو قوصلا ىلع ماتقلا ىبتو

 فاقلا باب

 هنم لاقيو لوألا روسكم وهو ءايلاب بتكي هروسكم ريصقم ىرقلا
 5 2 نه 6 تلا 2 م 2 ندع 601-2- مس

 ىعءاسكلا لق - تددم هلوأ نتنكّتف !ذفاف تف هيرقأ فيضلا نيف

 ه) آب هت: عتسقلا7 جحاللف حلوم ولم ه1 ةع0 ذطغم 5-5 “كلل القو

 وطتعطر 2067ء, 0ع 205 ةعخعوم متقط ةطفه 6. م) طق

 طفولتس عع 15 0616560 آم آلآ 520 دولتي مدعم 307عز 8566 2016

 هك اةطع مموععلتس ع مدعم. 0 آم آب 20060 ط7 ةصمءاطعت» طعصل قيل



1 

 , 8 موس 5 هس ©

 راقم رق ىنئاك ثرصق ىنوذقشأو ىلع اعيتجأ اذا

 ىو نقش «دتمدأو هَتعْبْتأ ىأ رظنلا هيلا 56 نم راكم كل

 < ىنوبوط
 ءايلاب «بتكي امم روصقملا نم ةثلثلا ىلع ليزي ايمو
 رعاشلا لاق ةَيِّشم ىلجنفلاو ؛ةمألا مسا ىنترق

 وغفلاو ىتجنقْلا ىشُمأ ثبراَق
 < روصقم ىوتقلاو
 رولا ىَرجَم شو واف عمج ىف هلرأ مويمفلا روضقللا نمو

 ىيمصألا ىشنأو بولقملا نم 2 « قوفو ةقوف اًضيأ لاقيو ماسلا ىف

 4 لكط اَطَق بيقارعسسك اسفاقفو ىلبت

 دشُنأو هَيكرَي هريعب هيطعتا 20 ءايلأب بتتكي روصقملا نم «ىرقفلاو

 طمق طف ممعع. 2066: (8[2. كلمل) كلام ىعمصالا كنشُنأو 31 دعمجو

 [ىلخابلا] ةبغ ايوا

 اهروبت ضاخملا غازياك نعطو هلوصف ايفل .راذاك 6

 0) 1 008 دعبمج. 5) 1با 58 ٌىَقف. 2 آب طقق هم 2318

 20166 : ةابور لاق

 58 ىعمج اذيف. 4) 1. طمم مناط ءوجدعل ام ىقف اناا ةسوأطمت#

 همكم 20007 و لاقي امك بلقلا ىلع ةوقف عمج اذهف

 قدزرفلا لاق

 بلاص تنأ مد ىدوا دقف كيلَع ةهقوف نوفأ مهسلا تدجو نكلو

 4 1 امدوراأب طمعمب طفاكمعو (طلق ؟هركلب أطق طقملأ سا كم اممو

 :كلثلا ىلع .
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 62 60 - َّ يآ 5 5 3 6. روع

 كاي مو هردعفبو ة.طوأ جتفي برعلا ضعب عمس نأ ءارفلا ىكحو

 مطاط ما ذ١اأو

 ع 3 2 2 ااا © َََ © 2

 دفلاو ؛ ىبا كل ىدف مك نولوقب اعمس رصقلا روبغ جدفلا عم

 لاق هوكأو رمتلاو ريعشلا نم ماعطلا ةعامج دود جيفلاب ا

 رعاشلا

 , كا د50 3 - مآ

 د كلس دهلوح 6 0 ورجح لا ا. هءاجف ناسك

 (ريعقبو 0 همالك ىوكافو 6 ل انزل 3 لجكخلا 5 كّلسلا

 تاق كيك رصف أذا رصقيو دمي ىضوضيفو

 حف 1 راوسبالا هدحو روصقم اكفلا بابلا اذه نم روصقلملا

 زجاولا لق لباوتلا اهيف ىلأ ىأ كل ارك

 قوت ند ف نادر هلم حافزا كم دادم ليك ربعلاب 9 ب 1
232 

 اهراكت ْظطْلْغَيَف سبل ولعت ةبغ اغفلاو 10 ا

 02 داو ةءد 1ك نم *ىدولا اًضيا اَعَقْلاو ىبغفو رسيلا ىَعْفَأ لاقي

 ىعمصألا

 اهب انيادصو اغفلا رف لوي ناهقلل | كييدقا ةنفشلد ا

 مر دمر انسي روصتم اعقلاو «ةجبع اريخ الاوت ار أ
 ها نوف لايق نمو هوكي رمل" ليفتز كنأل !فلقاو تتكي

 ”اررصلا يوحأ 2و اهديكب اهرتو قتلت ال ىتلا كو اًضيأ ةاجاقو

 < تاوّلَق 0 كتل فلألاب يننكاب ةالف عمج 3

 رعاشلا لق دود ريغ زومهم ه ئىشخولا رامحلا 1 زومهملا نمو

 4ر2 اوفاط .2ودوج 1 10816980 0 ايفاطأ !ودوحع:؛ ؛,5) ]م

 طقف ذاق تقتنع. 2016 : اذه ن ١ ىنعم او نا يل نيل 55 لاق

 ( هرغص 82 درفملا مينيلا 0 ١ذه لتام تلك 3 ماعطلا . ©) آب
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 رءاشلا لف ميلع ريمأ ال هىّسق ىف مديب مرآ
 بيرو ىتبْيَع ىف «ىشسق رمتو ىتقت كن هاَنْمَع اي اهل نلفت

 رَخآ لاقو
 ايدانت الا هّوسلا نونسحب الو مهلاحر ىف ىْضق ىَضوَف مهعاتم
 2 لا ءدودنم صرألا نم عسا صقل

 روسكم هلوأو رصقيو : لامي ىدغلا لحاو هانعمو رصقيو كمي اممو

 0 لاق ءابلاب هبتك 6 هرصق ىمو

 ىنتورق نهب 3 ع ليفأ

 ىلاخو تجنَ نا ىمع كَل ] /ىذف

 هذم ىف رَخآ لاقو تررم تمجلز

 :َاَهث او عملا ارجل .ُهلاَصق اَي هاك هادف والهم

 ن) 12 طقم (طنو مودقهقمعم ةودرسوزطمتأ صك ىضوَف مرمأ لاقي

 انبب ىضق . 3) آب طمم ه سمنعب 206: ىتلاخ اي) ىمع اي ديري

 لاقي ايلا نمل قرح ناكالا اغلأ ديلا به نم

 ءءابلا فذحف هاتنيع' اب ءلصأ نويفوللا . 0 1: طمق همس سنو صعق"

 مدأ6: ىضق متو 0010. ْنئَضق) ئضق رمق ىوري نيسحلا بأ لاق
 وئاج انالكو. 4) آب مماوق هغ طف دل ه1 طف مالكم: ونس ال ةياورلا

 ٍرسلا نونسح ال نيسخلا وأ لق ءرشلا نوئسح ال ىوربو ريختلا
 07 4) 2 طمق طفرو اطف ةاوسعمو ا رصل (0 رنا انت

 هورض ]ممل أ نلت ؟ممرت رصق 8110 مسك .١) /) 71 ل168 يدق. 0) آد اليم ٠

 )ل م هموجتسملا» كلر هلم مجلم هاغمعمل ذصغم كلا. )  2 مممل#
 5 - . »مخ 1!

 طماط ءرجءأ ممل هرجأ (م هرتجعأ)



 ةلر

 دودمملاو روضقملا باتك نم «ىاثلا ءزجلا

 َى كذا دالو نب 2-31 نب لأ سابعلا 5 ا

 عفت نب ةمكلا ند ءللا ىلكدع ند نيوكلا للا لدع يب يسن

 هيف امجبو هب

 نييحلا ىدحيلا هللا مس فز

 ءافلا باب

 ءايلاب بتكي روصقم نايثغلا كحاو. ىتفلاف نيهجو ىلع ىتفلا

 مسك لكك دو 6 لح 0 *للا للف نايت ل هين اذأ 5

 لل 1 نا ترق تاكل نب 0 هاتقلاو 6 نايت نحاس
 أو ١

 ىرازقلا عبتض ىب عيبلا لق بابشلا نيب كلوقك ءانقلا وهب 0

 10 لا ت0 لع ماع "و ينام ىفلا شلع اذا
 ريغز لاق روصقم قليعلا ينع انفلاق ع ىلع © انفلاو

 مْطخي مل انَقْلا بح هب َنْين لمت لك ىف نهعلا تاتف ناك
 اللا ىسفلا نيو لع اضفلاو 00 ىنشلا كافت انقلاو

 كلذ وح ايهطلْخَي بيزو ريتك ءايلاب 6-2 : روصقم طلَتكملا

 سيل ىلا ع ىشلل 8 كلذ لاقيو بارج 0 ىضَق وِ لوقت

 لاقي 6 مهرمأ نيذلا ىضوفلاو ( هوت قى 0 الو روويصمب

 ه«) للطتق 116 لموعد طمأ هممعمتن زن 2, هق ةطف ةورعق اص ةطهأت اللف. 5

 م06 0151060 زد 60 م8768. 5) 2 ىلاعت. ءه) لكما. 12,36. ©) آن

 اينعلاو



 اا

 ءاذكو اذك لعفَي 8 1 ناكو هقَحْلَي نأ ءهامانغ ناك

 ىأ هانغلا ليلقَل اًنالف نا لاقي :انغلا بابلا !اذه نم دودسملا
 ىتلا زعملا نم ةأوشغلاو 0 ءالغ ءالغلاو ءادغلاو ؛عفنلا ٌلبلق

 ةاوغلاو «نينيعلا نيب ءاصيبلا ءارغلاو «ضايب هلك اَهَهجِو ىَشَعَت لق
 7 نارجلاب !وهبش ه ءاغوغلا سانلا زآفس ىمس هبو ريثكلا داوجلا راغص

 ىف انعقو لاقيو ؛ مُهثَعامِج ىأ سانلا ةارثغو ؛ دياراحضا ةرثك ىف

 < تءارْصَغ هللا علا ليق هنم ركلا نيطلا وهو ةركذم ءارضغ

 هلميتحا ام تاو ليسلا ءاثغ ةاثغلا لوألا وسلا نو كمملا نمو

 رعاشلا لاق هعافتراو :ندحو بابّشلا ّْليَأ ةارلغلاو «ليسلا

 ؛اصيمغلا ىمستو روبعلا ىرخألل لاقيو نيييرعشلا ىذدحا ءانصيمغلاو

 < رمقلا لزافم نم شو سومغلا

 ؛ةََع عمج ةالغو ؛ءادغلاو ؛ةطغلا هلوأ روسكملا دودمملا نمو
 < دود ءارغ هتيراغ ردصم ءارغلاو ؛ ؛اشغلاو

 15 اريتك هلل كمللو لوألا ءجحلا من

 ءّللا ءاش نأ ىافلا ءرجلا ميف هلتي

 0) 18 ءاغوعلا .
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 5 ع > هم

 ىب دارعالا ىبا لاق ردح علب ع نينتالاو ةارملل لاقي نكلذكو

 «اهملع ع اذا ةيمع لر ةبمع ةأرمأ . ْ 06 لاس

 تاتا اذاف هلو ا 5 0 د ع يبا 1 ءارغلاو

 6 يس 0 كنأل فيألاب ةباتكو ع قا ل اك 6 هلو

 ىن

 « نيورشملا دحأب 0 ذكر 9 ا نمو 0 مهدسو 5

 لقو ةافغ هتدحاو 0 معز 5 0 0 روصقم ماعطلا

 روصقم ابغلاو ؛ىنر رمثلا قم" برص وع  [ضيأ 'لاقيورب يفك انه

 ىهوغلاو «ةوابنغ 5 ىبغي لجرلا ىبَع ليقت كنأل فلآلاب 52

 0 تومي كح هتلق نم دمأ نيل نم لد كر ل 0 10

 ترَشَي نأ 3 ءارقلا لاقو ءابلاب هياتكو ىبَع ىبغي ىبغ هنم لاقي

 امو فيصبي رعاشلا 0 ؛ توم ىتح ىنيبللا نم

 رك هم 0 2 2 58 هعوص 232 2-5

 0 بل وحو ةاس 0 ا 0 5 0 15

 < تاوسغ عمشل 8 ك.لوقل فلاب

 هكلوقك اذ فرعم م لبالا نم خدام ىبيضغ ةتلقلا ىلع دي مد ايمو

 رعاشلا لاق ةدينف

 23 5-6 -0 ع © هه 6 7

 00 ىبضغ كعب م اتاك

 اًيخأو رقق لوطل هب رخآف 7

 لوقت برعلاو ىدامج كلوقك ىمانغ هلوأ مومضملا روصقملا نمو

 0) 1 همنوصعمامقأ] ىشع. ط) 2 هد. ىبغيز اد آد 11 15 1
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 رسلكب ىنغلاو ؛ليبشمم ةارغ لجرلاب تيوغ كلوق نم ءارغلاو ؛« «يبصقم

 «ءايلاب بتكي ٌروصْقَم رفقلا ٌنض وع ىذلا ىنغلاف نيهجو ىلع هلوأ

 رعاشلا لق دودمم توصلا نم ءانغلاو

 هرامضم رعشلا اذهل ءانغلا نا هلئاق تنك اما رعشلاب نغت

 : رعاشلا ل اهيف ىَدتْهَي ال ىتلا الغلا ريصقم ئضطغلاو
 اَعدايق وص ىو ة القلا ىَسْطَع َلّبَللأِب ةداَمْهيو

 ُشَطْعَأ ٌّلجَر لاهي ٍضْمَعلا ُهْبش اهنيع ىف ىلا ّقَملب ةقطقلاو
 ةريصقم ىّلعف نزود ا هليل لاقي 4 كير وبأ ؛ م هاَشّطَغ ةأرمأو

 ها ىلإ لم « ىَمَع لاقيو ميغ ءامسلا ىلع نوكي نأ هكلذو

 10 كئادش نم ةديدشلا ةروصقم اًضيأ امغلاو ؛لالهلا ةيلع مْعَي نأ

 مهل ُدْجَو لاقي ذَملب ةَهْبَجلاو هجرلا' رَعَش ةريثكلا ةامعلاز .؛رهذلا
 1 1 ءمااَمَع ةهبَجو

 ,لوأ َتْرَسَك اذا تيبلا 2مغ لحاو هانعمو ِرَصْقِيَو ُلَمِي اممو
 بتكيو ثيبلا ىمعغ واذع تلقق ترصق هتكتف اذاو هتدّدم

 6 يتيم لاقي. سيبلا فكل بثاو ءارقلا كلذ . لاق هنصق اذا ءابلاب

 لبقم نبأ لاق هنيطَع اذا هانإلا تايمدو . ةنقلس 5 تيرا

 عملت ةفكتشملا نويعلاو اذب ٌةَكص كص اذا نفل نم يرَح

 ىكحو حج لاقلا تنقل حرا مي نم بخ 2 بر 0 نار

 توملا ىلع فرَشملا وقو ىَمَع لسجر لاق هنأ ةديبع 78 نم

 ن) ظ ارامضم. 2) ط ءامهبو. 0 آه آب 10040 طوع ةصماطو» طمضف

 معرو ( مهل ممعزو) ب 0) 1م آه 50060 طز هصماطم» طمصل منا. م) 2

 ىمعت /) 2 ءايع. 6) آب هز



 نك

10 

 د سس 6 ع

 نم 0 هلف عمشل نم امههبشأ 4 000 ءاقوع 0 ءىحأ

 6 0 وم .اولاقو رصعلا ىناثلا مويلاو راهنلا قصن

 هافعلاو 00 ءاشعلا ةالص نم ءاشعلا لوألا روسكملا ةرالملا

3 

 0 ةافع رسبولل 000 : هفيعضو شيولا راغص وو ميلظلا فز

0 
 ىز 6م 0 م َّت 8

 هفع ه «نتقيقع نم هيلع تدءاج لك نأ مأ 00

 ةوجحع عمج 5 ءادحو 2ع رام 0 و قع ع عيجح ا ءافعلاو

 ةاينعلا ل نا ا قل ةنطخ ءايلكلاوا ؟ دعلا [8ح برضا فو
 2 سَ

 رسل ١ فقتل كاسل نيس 0006 اهتاك

 نيخل أ باب

 ىتنأل فلألا 2 0 ق ل ىو اغلاق نيمدجو ىلع ارغلأ

 ارغلا 3 38 لاقي ىسحلا ىرغلاو ( ناورغ هنايبنتاتا ىف ليقت

 ه) آب طهق8 02 8. : وعاشلا لق عضوم ءاجايرعلاو نيسلل 5

 3 2 2-6 55 2 تل 2 >5

 رزالا تدلتحا امل ءاجيرع ىلع لجر ىننا ىردت ةيهس

 6) آب طقق 02 22837ع.: ؛ 0 كلا لاقي 3و ع عيضلا ءاجرعلاو علأو [نيس] وبأ

 اهبنُذ قى“ ناك 59 مق لاقف 00 ىف !فلتتخا اذا ءأ كاع اقضي

 ب لاق ةثادلا
 رو را

 اهلايع ىَلسنب قردف ءأدج 3 اهصخشب راوصنأ عبت اهتانكو



 م

 نم يع كلذكو حقلي مو ا ىسخي ال ىذلا للبالا نم
 سفانخلا نم لماخل ءاساوعلا ١ ؛مكقلا قيكشلا ءامابعلاو ؛لاجبلا

 ىنانقلا ىشنأو

 ابرقم ىسافنت ءاساوع اركب ش

 :ذثأ ورد ان هيسْحأ دغللا لصأ سعب ىحو ؛ٌدردبم ةاوقاك
 71 ١ سف قع هصيقلا ةيلقأ يلا ل

 رحت هاش ولو لك الب 000 هناك ىَصْعَأ ءاريعلا نيليق اذا

 الخ اهُلوْنَم ءاَرّذَ ىلا ءاوجلاف عباصألا ثاذ ْتَقَع

 10 ءاوذعلاو نيتحم قعبلا ىن ةأودعلا علوا 5 دودنملا نمو

 ىتلا ةقانلا ءارشعلاو «هيلع لعق نم نمشي ال ىذلا نإ .راكملا اًضيأ
 د ةهدهه د

 ىمحلا ةدعر ءاورعلاو ءاهحاقت تم نم 6 0 اهيلع ثقأ

 وعاشلا لاق سح ن نيح عنج

 نييعب وأ زاجرلا ضراوعب هئاورعغ نم 0 رف ّنَسأ
 1 «ه دارجحلا م 55 ءابظنعلاو بيلا ْلَصَبلا هالصتعلاو

 هنأ هيوبيس معزو ماضعب هرسف عضوم مسا نيشلاو نيعلا مصب
 ترقد ؛هريسفت ركذي هو هنزَو ىلع هج اًميش مالكلا ىف مَلْعَي ال
 نم َريِسْفَت عَمْسَأ رلو عضوم مسا هنأ ملعلا لعأ صعب طب

 ه) هدر هه طهتم. : تابن ءاصقيرعلاو ءاصقرعلاو نيعلا بانك ىف .

 ءبمألو هدنيب ةدحاولل ليقي صضصعبو ةيدابلاب (0 نونكت) نوكي

 عيمللو دحاولا ىف وهف ءاصقرمو َسفيرُم لق نمو ناسف
 ؛ةدحاو لاحح ىلع نودمم



 م

 -_ - هس © ل

 00 كما اهقلَخ ىبهع علبع فك مل ىو ىسمملسب ىدهع
 ير

 < ءاذغلا ةنسكالا فرضا

 ءاطعلاو «دودمم ةبب_صملا نع ءأت ءازعلا 57 اذه نم دودمملا

 ال نك اذا ةايع ريعبو ؛هل ءاود ال ىذلا ءذلاو ءايعلاو ةانعلاو

 و ةءاظع عمج ءاظعلاو «ناسنالل كلذ لاقي الو بارصلا نسخ
2 - 

 2 ي 2د

 رعاشلا لاق ةدشلا ءاولا ديدشتب ءازعلاو () صوب ماس 4 ديك
 ندع

 ىنيفُكَت ءادعلا 5 كسفنب ظ ةبغسم موي ىلايع توقت ص

 دس © ل

 هم ايس هامل رحم 2200 ازملا ءالوعو « عضوم ابرقعو

 ءاصقعلاو «ىيَديلا ةاضيبلا اهلكاش امو زعملا نم ةايصعلاو «ةّدشلا

 نوقلا ةياسكلا ءابصعلاو ءاهفلخ نه اهيَنْذَأ ىلع اهانإق ىوتلا ىلا

 لقت انشأ لعجو ةيفاولا] ءاسأ نم ةاقتعلاو «شاشملا ومو لخادلا

 0 اجلا 2 اقنع لاقيق غلب الو هانعم ك كركي هلام

 ءاياكحي « ضرأ 3 ءارافعو ءاطيعلا كلذكو «قنعلا ةليوطلا ةارملا

 : جارلا لاق لبالا نم علق

 اكوردو ساقعلا ى ةينكامب لج ءاساخ اهنم 0-5 اذا

 ءايابعلان ءاقيط ةايابع لاقي يشم 1 يب ؛ نانقان عوربو سافعلاو

 0 22 8 سنك: آب 01120117 ةيشكو 1613208 0

 10 1 85) آن 5 2081:ع.: «ءاشلا نم ءايكعلاو نييعلا تانك ق

 ركذلا ىف هب عمسأ رو ىكعأ ههف ىكع ىكعي ىكع ّليقت
 0 ع
 مهضصعي 20

 -_ هع -1 - 5-8 تت - 0 8 - © 0 هرد

 اهباننذا ىكع كيوي ,ىقح اهبايكا خا ع نأ تكلمه
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 ركع عمج ىكعلا لاقو



 مابا

 مهيو ؛سبقذ نيأ هرذآ مل اذا ميما ديدشتب ىهيمعلا هلبا

 < ىشملا ىف شارتعا ىضرعلاو «ميم ىبل مب ىلاظعلا

 ىقمعلا ءايلاب هملك بتكي امم هلأ روسكملا روصقملا نمو
 َىلْخُهلا لاق رجش

 ىنبوات ىقمعلا اخ تو امل

 عيشلا ٌبَلُعألا ىرهظ َدَرْفَأو ىمق

 ,عاشلا للق ضاوتنعا فمش يشم هيناث فو هلوأ اا ىنضرعلاو ٠

 ىقتملا نيدحلا ىف 0 ىشمي
 رعاشلا لاق ةضيرعلا ةانضرعلاو

 10 بُقرألا ماظع ةانْضَرع ف

 ىنَلا ومو ةامؤع ارلاقف ءاهلا اوقَحْلأ امبرو اعرع لجَر لاقيو

 ديبعلا لادلا ديدشتب ىدبعلاو ؛ هانغلل 0 الو وهلا بحي ال

 رعاشلا لاق

 عقاو كفن قف اًباَرغ َنأَن اهناخاع نورقني ى ِءديعلآ توت

 15 فلألاب ءياتكاو هيب هابلاو ميلا كيدشتنب ايمع ليتق وه لاقيو

 ةارفعلاو ؛هرما نم اًهمع ىف ي لاقيو هرخآ لبق ىتلا ءايلا ناكمل

 اضيأ ىرفعو ؛هرعش ىأ هتيرفعو هئارفع ارشا ءاج لاقي رعشلا

 / ٌريرَج لق ٍلْجَر مسا هاعريغب
 ىنبسي اَنْكَسو اًباوِج ْشِسْنو

 20 ورمع ىلع مالَس ال ىرفع نب ورمعو

 »6 نبأ هدشنأ رعاشلا لاق اذن نامز اذك ىبهعو

 0) 8و 1, طواام»ع (طقضص 12 رحب
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 عمج ه« ىرعلاو ءرسكلاو مضلاب هنود عو ىداولا ةودع ىم لاقيو

 < سايقلا نم باب اذهلو ءايلاب بتكي ةورع

 ىرسعلا ءايلاب هعيبج بتكي ايم ةثلثلا ىلع ديزي اهمو

 بِكاع و ةوجاع عمج ىجكلاو «ةبقاعلا نم ىبقعلاو ءرسعلا نم

 رعاشلا لاق 5 بنذلا
 -, 0 عورم - 3 0م > هآدع تت د

 داكتشالا نس 00 هت ع ءانشلا 0 00

 رعاشلا لاق رذعلا نم 00 كلذكو 7

 ها يردن

3 1 0 

 تيبهذو ( ةعيرس بم 2 0 5 د ىشج ربيعب

 ه«) لب طقق هد طخوتخع. اطغع 121عواتط ع 1088: ىرعو نس نبأ لاق

 ع - 1

 (لص طم لق. طق ..... تاودصالا بانك ىف [بوقعي دعس هبا] لاق ضرأ مهأ

 هع مهدد 5 1م تاوصألا 15 مه017 هاطا1[ةه10)

 د ندي

 اة لا دي اح ايتلك حلا م حبو اي

 لقر مطتعاط 01101568 طق ؟ءاؤو 100, "62085 8 ىورع 1251620 01

 2ع (86هو ظلكر !م.). 2 5) آب هال .: مظع ىجحلا نييخا بأ لق

 فيظولا ىف نوكي. 0 آب طهف طق ذهكوتلا هماعت ع نحل بأ لاق

 [خلا] تددح الون



 مق

 بكر اذا ,يلظعو ىلظع دارج لاقيو «هاورهظأ مءاوشو ىوريو

 ظ وعاشلا لاق 331 شو اًضعَب ءمعت

 ىَلظَم داَرَجَو عيرذ َتْوَم ىرشبلاب ىرسبأ أ ردع م 7 ب
 ني ع ا ىعو ورْمَع مأ اي لاقف رماع مأ اب دارأ
 5 ىف مزالت كلذ لكو بالكلا كلذكو اًضْعَب هضعب بكر اذا لّطعَتو
 رعاشلا لاق اهلّظَعَك اهلظاع لاقيو لاظعلا مسالاو دافسلا

 ماقفلا كس لطاعت بالك
 ”اهلعلاو ءروصقم برعلا مايأ نم مدي ضو كاظعلا ميي كلذكو
 فنعلا ظيلغلا اتفعلاو 2؛لبالاو سانلا نم اهنطو ىلا ةقاتشملا

 10 ةيعادلل فضو بتو نانادئاز 525 فلألاو نينلاو رفعلا نم بنو

 ظيلغلل ةفص ضي نوكيو كبن اضيأ ىدنلعلاو ؛دسألل اضيأ نوكيو

 ىنعب ىدالعو ىدنلع ٌلَمَج نولوقيف ؛هلوأ نيمضيو ديدشلا
 ىلقرعلاو «ةقامح هيفو ظيلغلا هلثم نونلا ديدشتب ىنبعلاو «دحاو

 تيبلا م4 كشنأو ربدلا مسا ىف نانعقل

 رهظا مهتاوعو ىمتشب مهتاوع نوراوي امايق

 ”1"طنم عوملتم عب ل17 ععصأ ؟عمرص (طقأ هلآ هددتع ةنيغطمب»» [طن آ1؟81170, طقق

 طومم مدار ه0هرمام0 طر آخ (>0ب 0. 1م طع عاممم اص آنر طع

 أم ىلعم 50040, ذص ءبدصععالدم دتأط (طنق ؟هووم: نيعلا محو ءاننلا رمسنكي

 :ميف ّلملا ركذي رو اًملاس اًعمج هلعج اهحنف نمو

 هن) آه طمس غطع صممعج. همأع: نيعلا ع اوعلا نيسدكلا بأ

 لممتأ ىكحو ىظفحو ىباتك ىف بث اذكو تدم نمش اذاو رصقي

 مح 2 كدي ايعلا نأ نفللا



 تل
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 مق

 ءاصعلاب 4 اذا هذوصعو ناوصع ةينتتلا ىف لوقت كتأل ةريصقم

 ءايلاب ةعيبج اند امم ةثلثلا ىلع لكارلا را نمو

 ٍجاجعلا لق“ تح ىقلعلا

 روكم ني اعلا 0

 قّلَحو رقعلاب ةاحذ ىقلحو ىرقعو « تيب 0 هركم 5 روكم
 ! وعاشلا لاق. سأولا

 منغ نب نامالس تقال امل ةىقلَحو ىرقع ى 3 ىموُق أ

 اًصيأ ىودعلاو كملط ىم ىلع كيدعيل لأو ىلا ني
 ع ١-50

 مّلسو هيلع هّللا ىلص ىفنلا ىع ىورو يبا امو 2 ىدعيا نأ

 ميهكانلا نم رْمقلا لزانم نم اوعلاو «ةريط الو م20 لام دكا

 اهذم م 0 لاق يملا 50 كح دقو روصقم

 36 نيدجلل رع ا مِهيَلَع ءاكحلا لدلللا ادرج انكر

 ةدودج كو 0 1 0 يدل داينلا7 نم كلنا اسمبا ةاوقلاو

 وعاشلا لاق
6523 25 20000 

 4 رهْظَأ مهداوعو ىمتشب ا و مايق

 | انطم 115. 8 زرطتني مايق 260 101 فو و مطتعا 1ةفة وم, 10196365

 0068 2015 هععوم تكا ةطق 226116]

 ه) 7 5 ركم». 6) آب طقف ةطف 1م ة112681 206 : 5 لاق

 ةياورلا ىبلهملا نيسحكلا

 [ىقلحو] ىرقع ىدل ىموق الا

 ه 86 2 هص4 آب. لص ةطف 01 عال مدحت“ مد 15 1 5 8عم طق (هدحح

 متم2127. )0  آب طقق طقعو طق 26011015 ع طقتنع. 0: بأ لاق

 د

 مضلاو تفلاب ىدعلاو ىوعلا (5[3. نيغلا) نيعلا باتك ىف نيسحلا
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 ,يكصلاو ةراجاملل روصقم رسلتاب ىدعلا نا وريع وبأ معزو «هلوأ ىف

 ريَثكل دشنأو ربقلا ىلع لعّجت
 سس 64 م 0 1 3 00 .-

 ىَدعُلأاو قكنيبو ىنيب ىقسلا لاحو

 ْدِجاَم ةبيقنلا ريغ اقسلا نفرو

 ء 0 سيقلا ِرْمَأ لك نييشلا نيب ٌةالوملا رسكتاو ّتللب ةكعلاو
 اة

 لسغيف هامب َمَصْني مّلو اكارد ةجتو روث نيب هاذع ىداعق
 َتْمَمَس اذا ةررصقم آيلعلا نحاو هانعمو ِرَصْفِيو ُلَمِي اًممو
 ٍركَذ الو اهيف فرح رخآ لبق ىتلا هايلا ناكمل فلألاب بتكت اهلوأ
 تدنم اهلوأ ن تحتف اذاف © ةوصقم َنَعَم ايْلُع ىف وع لاقُي اهل

 10 ةغبانلا للق دعم ءانله ىفا تل

 دبا فلاَس اَهيَلَع لاغو ْثوُقَأ كتسلاف هايأعلاب ةيهاانات

 56 ملوأ تمرض اذاو هتدَحم 8 تكاتف اذا ؛العلا 6

 < فرشلا 3: ىلعلا تلق
 بتكي روصقم دهجولا رعَش ةرثك اقعلا ١ بابلا اذه نم زوصقملا

 15 امعلاو 0 اههجَو و عش ناك اذأ ؛!باع 1 ىقنألل ليقت كَنأل فلألاب

 روص هنيدسلل سل ىف تشل هلو

 ءملا نم ةديعبلا ضرألا 2و ةاذع عمج اذعلاو « فلألاب تع

 كلذ بتك نّْمَق اًعيِمَج فلألاو ءايلاب بتكُ .اسهّنأ ءازغلا , معرو

 نمو عمل ىف واولا رهظَتَف تاوّذع نوضرأ ليفت برعلا نلف فنألاب

 0 ىثو فلألب بّنكت اصعلا» ؛0ىّذع ضرأ ليقي هنألق ءايلب هتك
 هز لعمر 2,57. 85) آ: نسماعم هم سمتنم نه همم هك هل-ةطمسمستالعلتب

 انماصو ممعالرب هطاتغمممامل. 1 ممل 1(: نيَّسْححلا بأ هدشنا ام حامشلا لاق

 نماص مهي رمأ ةاذع ىحاصب .«اصق نرطنتي مايق نِهَف



 مل

 ىباتع ءازتثلا دلبثاب تتم ..اقرقع فاقت 3 كج تم
 ءايلاب 0 روصقم رضقلا ف 7 ؛ هاد ملا نع ليلا ريسفتلاو

 ىسحأ ام لاقي ٌلوطلا روصقم اضيأ ىعلاو «ءايمع أما ليقت كنأل

 رعاشلا لاق اهنمس 2و ةقانلا هلع 1

 اهنتم قذ كبح 5-6 - 5

 0-5 ف نيب نيت ايتام

 رو نب لكيبح لاق فينك 0 ]اب سيب

 رطمملا هامعلا هدرفأ دوطلاك هديب جاتملا ىف 0 لاو اَذاو

 فن الاب بكي روصقم رامج كلو ىط ةَغُل ىف افعلاو 15 احا 10 0 كو ناقل 1 . اكسل

 لضقملا نع ءارفلا قشنأو

 فقينلاب مه افعلا قاهشنك نعطو «هنانكس نع ماهلا ليزي برضب

 ركألا وكم ءافعلاو ءرسللاب اقعلا لّضقملا نع ّئبارعألا نبا كشنأو

 رمز لاق قودمم جيلا 0 امو

 هافعلا .بعهذ:ام راكآ ىلع اونايق اهنم اهلغأ لمكت 8

 ىّدع ميق ءالو# لاقي ءابلاب بتكي روصقم 3 0 ىدعلاو

 مهس 5200 0 قس ىفذ 6 أنا

 بيطو ثيبخ نم تقلع ام لك

 لع ىّدع ص لاقيو علل صفق «لوأ ركب ىدعلاو 120

 ع

 ىتلا ةرسللا ناكمل ءايلاب بتكيو ةزداجلا ى نانَعل 6 رسكلاي

 ه0) 2 70و. فلعم. 5) 12 168 الازد. 6 12 1 تنكس (ة)!).



 ما

 راق هش ىلا ومعك هداك ىّتنك

 ديم ُرْيَخ اَقَدْنع رات َرْيَخ نحت
 35 رعاشلا لاق َكيبِطمم ليلا ماَعَض ءاشعلاو

 انألا ىب َلاَطَق ىرعشلا وأ ليهس ىلا ءاَشْعْلا ثّيتآو
 5 ىشعن ىنعم ىف ىشعي ىشع هنم لاقيو «نايشع 1 هنم لاقبو

 سنوي نع ةديبع وبأ هدشنأ رهاشلا لقر هاّشه اذا وسعي هَشَح

 أرد لختلا لمسمل ةمجاع نم هكبصيو هوشعي هند مينا ملك

 - ىلألاب بتكي روصقم « ةيحانلا ىدعلاف نيهجو ىلع ادذعلاو

 قدزفلا للق ءادعأ اهعمجو ةيحانلا

 ٠ لاَوأْلا ةبيعش نب ءادعأ مهتارمح ىلع اًفلس مهنعبتي

 ءالعلا نب 5 وبأ كشنأو دود مّلظلا ىف ءادعلاو ؛لاصوألا ىوويو

 : 28 ىب لاعتل

 ؛اَذَعْلاو سباَحَمْلا ديلا اهقرحخأو ةداكبلا اهَل فخحو ىلبا َتَكَب

 ؛هفلألب بتكي روبصقم دادحلا نادنس هو ةالع خمج العلاو

 1 يييعااو لق فرَشلا ٌنيِدْبَم ةالعلاو

 غقْنَي اَمْيَش ْنَأَوَل ءالعلا ىَنَِو دجاَم ةّقيع َشاَع نق امفالكو
 ُبَتْكُي روصقم ركسعلاو رادلا ليح ام اًرعلذ نيهجَو ىلع ءارعلاو

 ثينأتلا ىف ليقت ترعلا َنألِو اهورعي اهارع ليقت كتأل فلألاب

 ناكملا ءارعلاو ؛ ءارعب روطي لام لاقيو متوقعو متورعب انك

 هر ةدّيَبع وبأ لاقو هارعلاب هاَنْذَبَنَف 4لجو رع هللا لق دوديع لاخلا

 عار نم لجل دشنأو صضرألا هجو ف

 0) 1 هررت. )6  1, ؟هعومآ. طععو ءاكملا, ه) آب هرصتام طق هالو تسمع

 مولع هم مع دق ءالعلاو. ك) لكم 87, 145.
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 < رفس الو 0 بحاصي سبيل ذأ ديرب

 اذا لبجولا عل َلطأ لاقي هئقلا. ءاعلطلا أ مومضللا دوديملا نمو

 < مدلا دينوبلا مضلاب ءالطلاو 0 يكح كلذك اق

 ءالطلاو « خيرا نم 87 ءالطلا هلوأ روسكملا دوديملا نمو

 احن ءالطلا ا ىبأ 50 ىو ربعبلا كسب ]طي اه اًصيأ

5 

 ئ3ىء“

 ىماطقلا لاق ةملظلا ءاسمرطلا ءالطلا هب َكَشي ىذلا طيخلا

 ا ل ا ا

 لاقي ءايلاب بتكي زومهم ريغ روصقم نيتفشلا ىف 0 ىمظلا

 ف نظر جب ةاينط ةأرمأ لاعيارمسأ نك اذا ىمظأا مَعَ
 لالا ظنك دودع ريغا ويعم نقطعلا ابظلاو «نيتقتتلا ةارمس

 0 د مقر هلاك يروا لاح تاكو: اهل .انقي 8ع لاقي

 « ُسْيَكلا ىرورظلا بابلا اذه نم روصقملا نمو
 نع دقلب ْهبَشَت ةباد دودمم ةارظنأ بابلا اذه نم دودبملا
 ءةملظلا دودمم ءابلظلاو «نابرظلا وو وريع وبأ لاقو كيز ىبأ

 0 الك دلو ىطر عيجلا هبلطلا هكر ةرككتلا ا نو
 < سايقلا

 نيبعلا باب ل

 لانكا فلالاب ؟تتكي  ريضقت 'نينيعلا َ معي نك عك

 ءاضتسا اذا "ا واو اسم املا نسل لك دم

 ل ع

 0) لآل 1 ا 6) 2 هدنة.



 ا

 قنعلا ذلك فص شو 00 ىلطلا 3 00 نمو مديل رس ل ا

 عك دعب ابان 2 نشل ا

 اَهْئالُط ثَداَم نيح اًيرغ ليلا نم
 5 ىيمصألا للقو ايشحجلا ةرقبلا ايغطلا اضيأ هنمو «لبج مسأ ىوبضو

 عهلوق نم بَّسَتلا ىف ىقرطلاو ؛«نيحاص اذإ ىَعَطَت نفط لاقي

 : م اًبَسَن امفاندأ تا بس 0 لوكا ىَدُعَقلاَو هس

 ا هداعج هللا ل كل ىتوط ريفا لشي كلذ 0

 10 3 مباع نسحو

 وهو دودمم ريغ زومهم اشنفطلا دوليملا ريغ زومهملا نمو
 < فيعضلا لْجَيلا

 0 ؛ قيقرلا معلا وتو ءاهطلاو ؛ءاخطلا بابلا اذه نم دولا

 هرسمأ :ءبلع فقئطملا ءاقابطلاو ( ةركنم ءافرط ىف ابعشو لاقي نودع

 1 ٌليِمَج لاق هاقاَبط هايايع ٌّلجر لاق
 دي ْمَل اًموُشخ دقي ل اهَفَبَط

 3فكفك نييح اقراوكأ ىلا اصالق

 ه) 1. طمف هد سمت. (مومألاو هطاتغمعودنول) : ل 0ظ8-0 بأ لاق

 نبا ىكحو ؛دعبلا وضو فرطلا نم ٌذوخأم ءافلب قرطلا ىدنع
 ىأ نالق نم فرطأو هابآ ّلَقل ىأ نالف نم ْدَعْفَأ نالف ّىبارعالا
 ىرك اذا ةفارطلا نيب فيرط نالف لاقي بيرم للقو ءءابآ مَعَ

 ؛ دنع 0 وو ربكألا دل ىلا هابآلا ريثك . آب لجو رع.

  ]لخمع. 18, 28. 2) 2 مومل# فطعنت .



 انزل

 اكول

 ءايلب بتكي نطبلا صمخ ىوطلاو «ةرقبلاو ةيبظلادل وك «ةمهبلا

 ةرغنع لاق

 ا ا 7 م طلاع تينا
 هللا لاق روصقم ىويغطلا روصقملا نم ةثلثلا ىلع ديزي اهمو

 ء ةيح ىوط هناك لاقي ىرطلا هلوا روسكملا نمو

 ءاملا كرتني نأ وهو لببالا بيصي ءاد امدْلا [2868. ىارعال ناو] ّىبارعألا ىباو

 اًديدَش ىَّنُط ىتطي ريعبلا ىنط لاقي هبنجج [005. هدَبز] هنتر ىزلي تح
 فرصم نب ترد لاق

 اًضَتْعُم ّيَكَلآ نارأ اما هبركأ
 الل رنا رخانلا نم ىنطبلا ىك

 'لكطتق ؟ةهرقف 220 7طقأ هودصعق 11و 1115 22076 01 1[نوةوةوو

 1[خسوصص طق 7008 اةصتصتع0125617 10110128 ةطق ءى219281102 : لحكاطلا

 .ءانطلا نم ريعبلا ىرادي ىذلا ىنطملاو «هبنجب هلاكط قلي ىذلا

 و 55111 طه 2806 هنن. قلو اطلق ه ؟هنوو ط7 ظاتناط٠قط 15 071010

 طصغ 16 15 ةاصنموأ 111ةعتط]و. 1*عوصص ةطغ 1ع معرصفتسا» ع "2 عع ]1[ 46

 ذاطف ءمدعاسم1مد ةطقأ 165 15 طق ؟ءوو 010560 آد آخ 51, 1.

16 11128 28 8 

 لكطع 115. هععرتو 50 طقتع طه0 هغ طع ه0 ه2 طع ةععمد»0 طعس 8ع

 «) 806 طماط 1183. مع ماعطغ هعموعت ةمميعبلا 85) آن ل وع.

01 1502 (5 
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 اتوهت نأ َكَمَع بأ ْرَع اذا ىفبأ تلقو ءارضلا هل سببت

 ءارغلا ليق ىف ةَدودْمَم ةعفترملا ثاوصالا ةءاضوصلاو «هةيبفادلا ىنعي

 ش لشن ىعمصألا دنع ةروصقمو

 اباه :القو باَعب ٌمُهْنِم اًميوصلأ كلت َفعَب اودانَتا مك

 5 اق ىلَب مهلك اًعيِمَج اولاق انآلا ْمُهْنم داتُم ىتان

 ىركشيلا ةزلح نب ثرمخل لقو
 ءاًضوض مهلا 4-0 ابكجضأ الق ليلب مهرمأ اعِمَْجَأ

 هلع اعرشق ْنمَق هبوبيس لاق سائعلا وبأ لاف ءءامْيَغ ىورلو

 « تلو اولق اذا لازلزلك اًرَّدْصَم اهلعج امنْذم نمو ةاضوض َعِمَج

 10 ا ثيضيمو ةلولرو قالي ضرألا

 راض عمج ةارصلاو ءرَصلا نم ةيصلا هلوأ روسكملا دودملا نمو

 « نوُففاَص 4ىلاعت هلوق نم ةاعاضملا ءاهضلاو ؛كيبصلل قرض ام وجو

 < / اورقل نيذلا لبق

 ءاطلا باب

 5 وصل دونم ريغ زوهم اضيأ أنّطلاو ثوملا زرمهم ريغ روضقم انطلا

 ءو ضطتلا نم مت رهغتلا هل
 هز آم آم 8غأوص هد سمت. طرت ةسداطق# طقضل : مزاخ أ نبرشب لاق

 يبهر ءارشلا (ىهنتزال هانم الملا سولاف طع هاف
 8) آد لغو همسل 8( عدس ةطمحو أ الو: ىذا «ةهعدتعل (0 اباي آب طمق أطو

 ا سمت عامعف (طون مهداطعتع طقضل) : ايليو انظفحح نيسدل 5 لاق

 1 ءابلاب . ١ 7 كمن هل 0) آد لجو رع ه) 8و زد اطعم اعمر. ١ دسم آد

 طماط نحل نواصي. /) اور, 9, 50. ي) آب طمف هذن تق يوصالا [لك]



 يأ

 ىقو ليزاهملا اودَلو اذا مهقلا ىوضاأ كقو ىواض مالخ فتم لاقي

 كو ةاون عوبج اضيأ وشلاو ؛اكيدش ىوض ىيضي مالغلا ىرض

 هنم لاقي لو 6 لتنم بتي 0 عدلا كا قى نوكأ خمر

5 
 < 0 ذمتك ةاورض هقلح

 ه6 7 م

 ( دنةيد اذا ىرط ىرطعبض عبض لج لاقي ةتملثلا ىلع قدرا رووصملل نمو
 ند

 0 ١ نأ تسب م

 26 د 2

 كافضقتا أذل مضلاو رسكلاب هدوضو دقح

 ك1 2 ع ىهو ةايهض ةأرم أ دودملا ع دغ زومهملا 3م

 ةرمهلاو ندا ءالعف ىلع [ل 2 نم نمو دودامم رهغ زومهم 10

- 

 دز اهيف ٍّ :

 > فلأالاب

 اهباتكو © نومها نوفذكف ىهض ءاميمذ نولوقب هنأ هلع

 ءارضلاو ءءارضلاو ءارسلا هتوق نم ءارضلا بابلا اذه نم دودمملا

 كأراو ام وهف محلا اًمأخ ٌةضاخ ٍرجحش نم كاراو ام حيدشَت ريغب

 هل ا ءارضلا 3 ٌّبَدَي ٍث لثم ىف 2 ةريغو ر رجاش نم 15

 رهحأ ىبأ لاق ءانكي ناك اذا رمكلا

 ه) آ طققر طوؤرومد طع ائتطععر طع 762ه:

3 

 ١ ع ع

 6) آل 00ع, طوامسعع» طع اتصوو: فحكدرسا هدأ :لاق. نيسدل بأ لاق

ن و رداونلا ىف قفابيشلا ردع ىبأ 2 داكدو ءاهل و كملاب ةءايهض ءمعو
 كش

3 200 

 دامج وقاع وأ ةءايهض

 6 17 زمهلا .



 از

 لاقي دودع لوألا ةمومصم :اتعصلا هلوأ مومضملا دودمملا نمو
 < نميلا نم ىتح *ادذصو ؛ءادعصلا سفنتي بت

 ةظيلغلا ةبلصلا ضرالأ ةءاحمصلا هلوأ روسكملا دودمملا نمو

 اوعص عبج 3

 تْدَدَم اهلوأ تكتف اذاذ فلألاو ءايلاب بنكي روصقم مضلاب ىكضلا

 حض لاقي ءادغلا ةلونم لبالل ءاحصلاو هاحصلا وم تُلقَف َتركَذو

 ىدْعَجلا لاق كلبا
 -ٍ -- 0 39 ف ه هلك ,- وعيت *

 ٠0 مّلَسلا بئاوذ ىصانث فو ىحض ءاحضلا ىحدفقأ اَهَلَجعأ

 ءارفلا معزو صوقنم سرملا نم ىنضلا بابلا اذه نم روصقملا
 ماقمقلا ىبأ ىع ةدصق ىف دشناو ءايلب بتكي هنأ

 بئابكْلا ىنتضلا داع اَمك اًدوع

 ةرثك رمع ريغب ريصقم اًضيأ انصلاو «ىنضم وهو ضصرملا هانضأ لاقيو

 - , 01 ١00 - . 0 - , © سس 2 0 ١

 نيسحلا بأ هدشنأ كيبل

 لّذثلاب مهن كنسي , ةعقلص دارص ىف انقلصق

 «) 1. د00 : جرف ميف نوكي الف هدسج لل نأ وهو .

 ه) آ4 هرصلا#. 8) 1. هرتعاسملا» ءيصقر ةككومدومعلق ةهعوقول ةنتل

 دصقز ١ (اونرل نطالب



 تل

0 

 د 3 د أع ا د ب ََءَد 0

 خنيدملاب انعام مسأ نيعلا كركم ىلعف نزحب ىروصو «١دددش ناك

 خيمحلا لاق ةتماصلا ةأرملا ىتمصلاو ءاهنم برقلاب
 هذ 57 25 كا نر ١ تدع دو دلع 000 هر

 بورخ ىلعأ تشحاأ م ١ ةخذونج# انملكت ام ىتيص ا كسمأ

 نع ماهفتسالا ةمالعب مس مأب ءاج اًملف ةنونحمأ دارأ ةنونجم

 6 فلألا

 نوكت ثامالع تو ةونخ عبج ىيصلا علوأ مومضملا روصقملا نمو
 < « ظلَعو نرلا نع عفترا ام اًصيأ كو «قرطلاو لابخل ىلع

 رعاشلا لوق امأف 00 ءاعنص 0 اذه نم دودمملا

 رقسلا لاط ناو اعنَص ىم كب ال

 ىصخحلا ةريثللا ضرألا نم ا « عشلا ةرورضل اهرصَق امئاف

 د ت1 دام انهن سيل ىلا: هذلفلا ءامرصلاو ءاهلتم قلضلاو

 (ةدلب مسأ اك ىو ضيبأ اراغص ىَصح ةسبلملا ةظيلغلا صرألا

 ّنالف ءاج لاقيو «ةرمح 55 مدغلا نم 0 يل ءارقصلاو

 عارفصو ءارمجح تزد لا 0 رثب م « م ءاعلصلا خبهادلاب

 © ءداليصلا !ليتنا لاعب "لامتشالا نم برص هامصو 2«2دربملا نع

 ه) آب طقهق 012 22812. : سيقلا ٌورما لاق

 لافق لزاتم ىف لايشو ابص وصلا فلمكمَت 2 رنا تيكر

 27 0 طقسع هد صم ع. ةطق 2011013 ع ؟ءهعع 67 21- 8طقهسسقاعط :

 رواعملا تاديوملا عاركلا ىماوح اهقارط العن هاديصلا نم اقاذح
 طم ممرتوم طعتسع ا 112 كلا 12-3 7617 50 5018 16

 مهعمس1م 51560 15 1غ ةطق طقام 02 آخر ؟طعدع 15 15 00560 (17/. )ةأ).

 © 1 5008 ه8 طه ه0 04 طع مهعم ةفشكنملا كَ 0) آب 8875 هد

 سقجم.: لاق ءءاذصك الو ءاديصك الو ءادصك الو جلاثمأ نمو لق



 يبني

 تاروصقم هذهف هيلع مايقلا َنَسَح ناك اذا لام ىَدَص وع لاقيو
 ءءايلاب َنبتكي

 ًاَصاض لاقي ثوصلا «ةاصاصلا هل ريظن ال ىذلا زومهملا نمو

 < ااصاص ىساصُي

 5 ءايلاب بتكي روصقم [لوألا] جوتتغم ر انلا ىلص رصقيو نجف اممو

 ىدزرفلا [لق] اهيف هَتْلَخْنَأ اذإ رانلا هتيلص ليفت كتآل

 فئكَتم ىلصلأو هيف بوم هلقأ راق نَم يحل بَ ّلتاَقو
 بلا بأ لاق كيفما انلا ءالبص القف 9 ملجأ رسك اذاف

 1-4 ةلنحم توب ؛والص اكذ فاعلا اذا ِثو 5

 ١٠١ رثكأ هيف ثملاو ىحاو ظفلب هلوأو رصقيو َدَمِي دامرلا ةانصلاو

 دو :هايلاب .هترصق اذا بَدكُوو
 هتينثت نأل فلآلب بتكي ريصقم الصلا بابلا اذه نم روصقملا
 ضوقنم ىشلا ىلا َكْلُِمَم اغصلاو «ذقانلا بنذ افتتكم انو ناوّلَص

 كليم ىأ كاغصو نالف عم كوغص لوقت كنأ ىون الأ فلألاب بك

 ١5 اضيأ ىغَضأ و ابغص )ل بغصأ هيلا توَعََص ليقتو واولا رهظننف

 ىف ىيصلاو ؛ءمسأر هيلا ىغسأ دقو هثْدَحُت نم ىلا 57 اذا

 تيومت لق لاقب ترمَضو تشع نا ءاملاب بتكي روصقتم ال :ةلخنلا

 <ديدشتلاب اًضيأ ىيبصو لخنلا ىبصو ةلكتلا

 اذا ىبهاسو ىدخغلص ريعب ةقلثلا ىلع دئازلا روصقملا نمو

 ه) آب طمف هد متو "ملاأوس طرت ةصفاطم» طقصال دودع ريغ :ببهم.

 ن) 1 مصل 1, "ام ابغصا, ) آب طمم هد رسمت وأ: سمشلا كتميأرو

 رجارلا لاق» تّلام نيح كيري ءاوْعَص
 لعفت أ نيلام لق ؛ايغص

10 



 بآل

 لاقي روق هلوأ رسكب ىببصلا افاق راكم اًديدَش ءابض وهلا

 ٌرفصا ام دود ءارصلاو 0 الار مكي

 ةاريع عب 0 ىرصلاو ؛ ايارص عيكت كفو عارم .دح هتدحاو لظنَخا نم

 ىبص ىبيصب ىيبص

 ا

 رفصي 2 كاهن لوطي اي ءالبإ نم و ءابلاب بتكحي روصقم

 هرهظ 3ك ءعاطأ ىرص لك لاقيو ىرصي ىرص نم نال املا « ةلصاف زب

 رجارلا لاق جوزتب ال نينس ءاملا سبح اذا

 هتابنس ناوقنع 20 ام 5 ُْئ ىرص لق مالغ بر

 0 0 6 ىرصو 0 ؟ام م 0 در نان دارأ

 0 5 اذ 2-5 اش لاقي نركي 5 4 1 لاط 10

 دشنأو تيرصو ةقانلا تربص لاقي ءارقلا ىكحو َةَبْلَح ماين ةتالت

 0 وصلا تاذل تاّذل قاسي ُ ا 0 رفاعَجلل يم

 ]دحصلاو «ةزومهلا ع عيبج 000 لدا بتكي دودامم ربغ د

 رديعلا 0 ءايلاب 5 زومهم ميغ كك ا 0 2 15

 51 0 ل سرسف 3 ركصم 2 اآدحصلاو ؛ «لاخ هيض

 متاح لاق ا 5 مندل

 ع

 ىوامأ
 ن نه د ن

 رمخ ل ىدن ةام ل ضرألا نم ةرفقاب ىادص جابصت و

 و 0 يئَرَص 04 هريس ]بكا ل موب ارح © آب طلعو وص. 0) آب 00165 وم

 هر صوت عاط 8 7656 طن ىلع '1- ]ا تقدتسي ؟طتعط 15 12016762 207

 ل1 هعتطاو, طوتصع وسنغو هطاتغومونم0. 2 لاح. مير > نامل



 كل

 (طاطللا رحللا دي كئض اَذا] ىنذخ هءاكوشلا ةلخلا وسو

 كتم هاصاّصَق سائلا نم سفشكتا لاقي نيئنسلا هده ةصاصقلا

 ةيفاصلاو ةبيتكلا اًصيأ ءابهشناو ةديدّشلا ةنسلا هابهشلا كلذكو

 فوم ةءانشلاو « ؛ ديدحلا

 0 دشنأو متنا ىدَر بنتو صيشلا

 هاهّللآو ٍلَعْسَمْلا ىف ِبَشْنَي هقيق ع ورمل
 < ىرْشَملا منعالا ةاوشلاو «ةرورصلل ٌروصقم وهو ىَهللا َدَم
 <« باودلا باند ني لاق ءاريعشلا دوليملا هلوأ مومضملا

 10 داصلا باب

 سّلُمَألا ضيرعلا اهنم فو ةراجحلا نم اَقَصلاذ نيَهجَو ىلع افصلآ

 3 ئذلا اذع سيل 2 هيلع ناوفص لَتثَيك «ىلاعت ةدّللا

 نيبي هنأ الا نيعلا 0 للخت ىلع هّدكلو ىنتمب 4ةيآلا

 15 اَهَصو ٌصَلَخ هىش ّلُك ىفو ةَدوَملا ىف ةقصلاو «واولا هلْضأ ْنأ كل
 فلألاب بتكي ٌروصقم /مليرلا نم اًبّصلف نيهجو ىلع ابصلاو «ثودع
 ىلا و بصي يع كلويق نم ابصلاو وبْصت جيرلا تبص ليقت كنأل

 05) ]+ طمم اط©طق أمغقر أ مدعم“ 2016 : ديدجلا ءاكوشلا دخلا نيسحلا وبأ لق

 [مممانهطارت سملا] .... ذئدشخلا ىف ةديَبع وبأ لاقو شام ىرذأ ال ىمصألا لق

 اهئاذجل. ) 7 1004 كربت (ممد1 كرابنت). ) اممم 2, 266. 0) آب ديالا.

 0 آب هممممعمسمار ؟ههملتسمم َنالعَف. /) 2 مايرلا. وز آب هصق اوبصي»



 مالللا رثكذ ىتلا ةاشوشلاو «لجرلا ىمس هبو نّيَدْنألا رعش ريثكلا

 ؛كايلاب عونلا اذه ّلكو ُطْلَصَتو

 رجأ نبا لق تبن ىعاكشلا هلوأ موعنكللا ررصملا نمو
 ايواَكَمْلا ىورعلا ةاوقأ 30 ةَذلأ ثردتلاو , ىعاَكشلا تير

 مسا ىبعشو «تبت دكَشم نيشلاب ىراقشو ««ىروشلا باحصأ ميو 5

 رعاشلا لاق كلب

 اهبارهغأو كل انآ 5 امولأ ٠ .ابيزغ ىبعش ىف. لح 6

 ؛ءايلاب بتكي ميمضالاو روسكملا نيك نيذع عومجو ومتتلا ىوشلاو

 ؛« نافجلا ةنم ل 10

 نحاشم نالف لاقيو ةرادعلا ءانكشلا بابلا !ذه نم دودملا

 متغلا نم ةاقرشلاو ؛رجشلا ءاركشلاو «ةءادعلا كل نكشي وهو

 هكارقلا نم ةارعشلاو ءتاش عمج ةاشلاو ءاًلوط اهْنْذدَأ تّقَّشنا ىتلا

 ' ٌرريثك آن ءارعش 5 ةدحاو ةارعش هده لاقي أ ودس هدحاوو هع

 تاه 2

 كلذب ىّمس ناوعش ءهل لاقي لوملاب الْبَج نأ ورع ونبأ اهعرو 8

 خامشلا دك فوزأ 5 ل كلك كانكك ءارعشنلاو 0 قرت

 ٌليلاعز ب بارو ابل اهتم هّلونم ءارعشلا نم اًقْيَص ٌبْذَت

 تناك اذا :اكوش لل لامع ؛ سلا ليلاعتلاو ردصلا نابللا

 ىلذهلا لاق مسنملا 2 ةنشَخ

 ه) آب طهق هد مهمع.: رواشملا ىم 0 ىو. 5) آب طقف طع

 ت9

 ه1. 2056 : فورعملا حولا ءارعشلا ع نيسحلا بأ لاق. 6 ا 0

 .. ..ر ةهص0 مكغغوص ةطورو طوع ةسمؤطقع» طقصل هل لاقي. )0  آب ةنشخا
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 رعاشلا لاق هىشلا نم ٌفطوهف ةَمَجْعُم ريغ لادلب ىحشلا هامأو
 هتوشحل نم ىّنَه قليل ىف نك و

 هدنعو افرَط هنم َّنَخَأ اذا اًوُدَش ملعلا نم ودشي اَذَش لاقي

 ءانقم فج اه ىع وع لقي فأل بكي ل دم ا

 هَتيِنَك اذا كنأل فلألب بتكي رمقلا ةيقب رْيَمَق افشو هرخآ رمغلا

 لاق ةميمقلاو ىَوُكَشلا ةزومهم ريغ 8 ةروصقم ةكشلاو ؛نوقش تلق
 ٍبيوُذ وبأ

 اقراَع َكْنَع ماظ ٌةاَكَش كلتو اهبحأ ىنأ نوشاولا اقريعو
 :6 اَكّشلا اَمأف كب قري ال كنع ثعابتم ىأ رهظب رييعتلا كاذ ىأ

 < ىكّشتل | دودبم اكشلاو ؛ رافظألا ىف فقَشَت وهف دودع ريغ ِوْمَهلاب

 ىتقشو « ةروصقم ىرجلا ةثلقلا ىلح دكازلا اًضيأ روصقللا نمو

 ملثم ىأ كلذ ىورَش كل لاقي لثم ىنعم ىدرشو «(ر يصقم

 ليبطلا ىجوجشلاو (للبج مسا ىرورشو ءاعاورش اهْنخأ 2 لاقيو

 15 بّلعَت نع ىلا طخب تدجو سابعلا وبأ لاق لبالاو لاجرلا نم

 « نزوب ىجاجاشلا ىلصملا ميعاربا نب فما طخ ُتْدَجِو لاق

 دل لقبر «باعملا تققلا سابعلا ونبأ لاه «فّتفتلا نع
 رتاط#ا لب ةعيتتالا فو ةعوما يا
 بنآلاب ؛اهيبرأ ئتأ قدح بولا ليجمع ىشَبْلا نجني

 20 ربعبلا ىرفنشلاو ؛ءاهلاب بتكي ءانركت ىنلا عونلا اذ ٌلُكو

 ه) آ. اماك,. 82) 1 مومه دسم ردتاط آب (معوم»لتمرج اه ذام هموتمسمل

 ممملأدرج) هسا آبل (21132, امك هعدتسمأ 1, ىمطتعط طقق ايوان :موصخل , ةوو

 (6ءاغاطم ("هرسسعماممعإت. هز آب همامتسملا)» نزمب ةطقصممل اهم نزو ىلع



 كم

 فسوجلا مدي ع تاو 5 ىرمشب ىنذيقل موب 0 بعاوكلا ن 5

 - 2 ند

 قش 000 ا ىدن ني اي ةيحان نم ا رق

 ىقألا 0 نعل تلال« بتكي 5 ءرانسألا ةقين فالتخا

 6 فنألاو ءابلاب كك نيونت و دعب 100 ل3 اكش »

 نع اذهو قد ليقي نم 0 و كرت لقي نعي مان 2

 م امنا لاق دنا |١ بارع قا نعم ىك و ءاهقرص زوجج دقو ءاوغلا

 ني ميو ةمجام ريغ نيسلاب و 2 مسأ ةاكس

 0 300- تل 6ك

 رودعمب زجاع اهيلع يي روس ديلا قي كيم اكس قاس 10

 روكذمب ةدالج سخأ و

 دك لدلاب اذهل هتلألاب كتكيبر وطقم صصقلا نمااكشلاو
 ان اور دلال تكا, ةليصأو :ىدخألا ؛ قماوعو ىشالك نجح
 6 خرفلا نب ٌليحعلا وأ ريجعلا لق كسملا اصيأ

 اَهباَين ف اهب ىدان تَدعَف اذا 15

 هوس يتلو هيبتا كذا

 رعابشبلا لاق كبسملا

 اكمارلا بحكاصتسي ىَق كسملاو ىنبك - 0 0 يضل 5508

 5[ وخفت ا 0 هذول نم وكشلا ريبعي ّغ 20

 ه) ]ب همممدعما517 ةاوشلاو. 5) 2 همعوهدومدناو اكش. ه) 2 طوق

60 

 جرف: 8مم هددت ةطف (هدحتسعط 6827. )0  2 ىجحدنلا.
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 ىصم امك روخذلا ىِنيصْممَس أ هذاغم تذقق نق ]بكاس م

 ابشن دلاب جوف بير ىنضع نإ ىنيعبو ىتَلَخ ْعَقْي نراك ّلَق

 نرش يوب هج اق ' عيج وهو ءايلإ بتكي رستم ىوقلاو

 : رعاشلا لق ِهاوُشَأَف هامر لاقي

 خا 0 ةَبكَن ير وام تذكو

 اَسّنلا : وبك بلا يع كَل ميل

 لاقلا دبع ثاَفرشم تابكحح هل

 10٠ ىظشي 4 ىظش دق ليق لاز اذا سرقلا عارذ ىف ميظح «اطشلا

 ؛««بصعلا قاقشنا انكلا اظشلاو ؛« فلألاب 21 روصقم ب ىَطَش

 دسجلا ىف رهظي ىنلا ىرشلاو «فلألب بتكي ولشلا الشلاو
 لاق ىَرَشلا ْنْسُأ لاقي عضوم مسا ىرشلاو ؛ءايلاب بنكي ٌروصقم 55 ١ هن , ع <

 رعاشلا

 7-5 ٍِض هم 2 5 5 ت , © اذه يي ه- و 8

 15 دواسالا ءامد و ىلع افقاسنأ الييقدخ نول تنقال ىرش دوسا

 ىماطقلا لق اضيأ روصقم ىَرَش اهذحاو ىحاوتلا ةارشآلاو

 ه) لعمر. 70,16. 5) 2 ؟هعولزجوق مشا 2 2 اطشلا. 2) 2 18

 وورد طمع اطش. 4 كب طقق اأطق رصقعج. 2016: نيسحكلا بأ لاق

 ىكشنأو هئدرو لاملا (0[3. لازر) لاذر ىوشلاو

 باسآلاب اهناريَخ ىلا اَنْيَشَأ ىَوَتمَحَن ًالاذا ىتَح ىيشلآ انك
 الا 57 طفتمر مدعأاإل هدم ا 1 طوحع 6602-

 ءاممعامل زغ ىزغط اطقم طفل هل آبل (سطعبم اغمق نسمأمل 211[ ا!1ل)-
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 ةيحاسلا كلذكو «صرألا هجو اهب رشقي اهنأل ةاكسلما تايم

 ثبت رسللاو كملاب ءاكسلاو « ضر هلا جو نع 5 ىلا ةرطملا نم

 ردعلا ءابسو ومس هالسو 7 ةءاحكاس هندح أو لكنلا ةلكأت

 كيبل لاق اهوا ارتشأ وهو 3 ان نيكل ءابسو

6 

 6 - م داكأان 2

 اهمانخ ضفو تحلق توجع و وأ فتاع 00 ّلسكب ءابسمللآ

 لوألا روسكم ةأوعس 31 نم 0 لا“ | هاقس :اقسلاو

 فل

ا رك وعسو 00
 راقف 0 وو د[ ةنمو « لعلم كم ت

 م لاق هماظع فار ,طأو
-0 

 انيرح ميو م و 5206 0

كا بدودخم م ءاسيسلا سبابي ى 10
 ري

 ىلع ٍهتلمَح اهنأ ديري
 < كورملا نم برص ةاريسلاو ؛ بعص رمأ

 لوقت كنأل اًعيمج نيهجولا ىف فلألاب 0 رصقيو قبب ءاقشلا

 ءايلاب تكا هرصق نوف رصقبو 5 أ ءارشلاو اولا نم هم وق

 3 دودامم لك فلأآلاب ةنتكأ كم نع تيرش لوقت كتأل 15

 1 ا ا اذا هنأ ال هتف قيال

 انرسق ام ىلع وهو ءامر تيمار كلرعت اوس تت اولاق هتك

 « ءانزلا 3

 لاق + ءىتن لَك 0 ايهيإ "ةماش بابلا اذه نم روضتتلا

 ةمرق نبا 0

 هزا8 تنيح. ١ ةزاط نييق. ١ 0 2: ةةمغ هو مق روصقم.



 هم

 هلوق نم ءارلا ديدشتب ءآرسل و «ةيبرعلا ىسقلا هنم لَمْعُت ٌبَشَخ

 :ئيهلا هانكسلاو «هارضلاو هَ نيف نوقفني نينلا هلجو و سه

 ءانُحَس ليقيف اهيناث كركي نم برعلا نم نأ ءارضلا معزو لاخلو

 انا ةتحشُم نالف سف تءاج لاقيو هانُعَسلا ْنَسَح وع لاقُ
 هايباسلا ىف كلا كروب لاقي جانانلا ةايباسلاو «لالا ةنسح- تءاج

 ؛ صيولا تفس ام "يفاسلاو ؛5 عويرملا هيت تع ضعبل مسأ اصيا متو

 لجر هنم لاقي ىطبلا ةةيخرتسمل ١/ هالوسلاو «لكملاب آس ةاوس لاقيو

 « ءالوس ةأرمأو نيد

 ءهللا ءاش نا نحل 0 اذهلو 4 ؛ءاحمسو ءادعسو

 اذه نمو ؛ساطرقلا و نع 0 اهنأل كلذب تيمس امتار ةاحس

 ١ ه) لهم. 3,128.  ه) آب طمق طقعم طق ؟011هحتسع طقعع. 2066 :

 ىف ديبملا ىيزي نبا كمت سابغلا وبأ كذا الك '"سابعلا وبآ لاَ

 لاقو هّباب فقري عوبريلا ةرك قققعبل ل مسا ءايباسلا نأ لمالتا باتك
 اذا كلوملا هجو ىلع يرن ةقيقر 0 ءايباسلا نا ىعمصألا

4 55 
 خاج نم 201 رحج] . .. ىهسو ءمأ ىطب نم جرخ

 «دييملا ركذ اذك هب اهيبشت ءايداسلا عوبرملا © آب هر متقتل:

 رعاشلا لاق ةكوشلا ةءالسلا

 (اهل) لغ ئدنينلا اًصعك ةءالس

 ل) 1 [ملكوعأم اطم مو >نر8له. )4  آص آب 50060 طون ةصواطمق# طقضل :

 لمالا ربسكم. مز 86 8 هسا آه. 2+ طقعو هنا ة608ةنلق رسقنلا

 7) 805 13 هنا آب. 1 نم .

 ند



 4ع

 ةيقاع طا كين 41 ىلاعت ءللا 1 ةداسإلا نم َىل ةءسلا ىنكسلاو

 3 كك ع ن تيادع عيومسد## ل سم

 نبعذ خلوق نم اًضيأ ىهيمسلاو ىهمسلاو ؛ فَلا ماظع 2و

 ىراكس وحن نم ناك ام امأف :3سبعهذ نيأ رذي م اذا ىهمسلا هّلبأ أ
 و

 لاقي طرسلا بهو ٠ ىطيرسلاو (« سايقلا نم 00 عومجلا نم

 ناجحلس لكألا هنوقك 0 عفا طب 0 . لكألا ٍلَثَم ىف
 ل 0 | ع كو هبا

 ا ب نسا ررسبلا رردقملا كح
 جاجحعلا لقبر رتكبت اهبف ل 10

 3 2ع عمم 2 0 00-1 ّ_ هع

 رعاشلا لاق عيضوم 5 ١ع

 رافق للا دكر ا ماعت ىلس 08 بونك مهريذع ناك

 6-00 وهو طل ةاوسلاو «ءامسلا تالا اذه نم دودييلا

 ءارسلاو « بابل لو 8 انرسف ام لع ريغ ىنعم ىلع نيكو كصقلاو 15

 . ع

 ه) لكم. 30,9. 85) 1ص آب 15 230060 هل .: نيسخلا نبأ لاق

 بركلا ىف ىأ ىهيسلا ىف بهذ لاقي لطابلاو .بذلتا ىهمسلا

 « ضرألاو ءاهيبلا نيد ءاوهلا دوبل 0 سنوي نع ىكدو لطابلاو

 . انكيش هسف ام ىلع ىطِيَلْخ نزو ىلع فثصملا 0 ىهيمسلاو

 0 آب 20405 هد دصحتنع.: كلاب ع ءاطيرضو ءاطيرس لاقدو كيرد 0 لاق.
 ن 2 د

 0) آب طقف طقنو هج صوان سعوا» 206: رييخعلاو ب بذج عيج بونج

 تودصلا .٠



 يوني

 ةر بحقم اهلك مجوأ :ثلث ىلع ىدسلا بابلا !ذه نه اوويعلملا

 ناتغل امو بوثلا ىنس لاقيو بوثلا ىذس هو ءايلاب بتكت

 ىّتَتنا نم ىَدَسلاو ةادَس هتادحاو ه جلبلا ىدسلاو ؛ ىفعمب

 كلذكو ءايِلَس ليقت كنأل ءايلاب بتكي ةاشلا «ىلسو «ةدكلذك

 ' «فلألاب بتكي هنأ الا نايّسنلا نم السلا

 ىتنبسلاو ىدتبسلا فيحأ ةثلك ىلع دكاؤلا روصقملا نمر
 ءمنأ نم ىتنبسلاو ىدنرسلا كلذكو ؛«رحصلا رجلا 0 تو

 ؛رئاط ىواسلاو ؛رمنلا
 رمألا ثيَدسأ لاقي لمهملا ىدسلا ةلوأ دودملا روصقملا نمو

 10 بنو نورس عمج ىرس كلذكو «ليللا ىرس ىرسلاو ؛ ءدتلمعأ اذا

 رعاشلا لاق لجرلا مّسأ باعد ُْدْعُب ىمسلاو ؛ريغصلا ماسلا
 ىمس اعدعبأو افك اهحمسأو انآ هموت اه اهو

 نم 4#مجنالا ةثلثلا نم طسوألا بناج ىلا رييغص منال

 ١ « ءايلاب..بتككي وألا ممصملا 0 اذه ٌّلُكو شعت تانب

 15 سيئقلا ومآ لاق .اًميقتسم ام نعّطلا نم كلملا اضيأ

 لبان ىلع نيمال كرك ةَجاْطَم ىكلس مهنعطت

 ه) آب 2003 هغ طف ةهحل هك طق مممعت حلبا حّلِبلا نيس بأ لف

 هباتك ىف ىرونيدلا اذ وكذ كقو ناتقل. ة5) ]ب طمق ه رسمت 6:

 مله وتو لاق كملاب ادسلا ىبارعألا نبا لاق نيسحلا بأ لاق

 كشناو ىدنلاو

 امْوادَس اعرْيَح (300. ليق) َلْبَق لعجي
 ©) 1” ىكسوب 4ك) ]0 7 هممتمملاو هرستغأولب هلام دن"لق 50060 طال

 ةض5ماطمقت“ اطقصل



 «دودمت نول ءاكسلاو (مع كر خميس هيب ةام قَعَقَب روصقم

 «ةخنيللا را كلو كملاب ءاكت 8 8 لقب كملاب ءا 0

 ىلإ

 ل ند يي تب 5 هد كيال" حب 3 ا أ هذ

 4 دود افون )أ ءانسو « ربصقم كحد : اضيا انسلاو 4 عاونس 000 55(

 ابيت ابس رم َكتّمَحَو «ىلاعت هللا .لاق دود ع رضيع 5

 ىَرج هذاك ابس ىدُيأر ايس ىدليأ اوقرقت برعلا لوف اًمأ» ةنيقي
 ناثكلا ُبئابس اًضيأ اًبَسسلا» «فلألاب هاتكو زومهم ريغ جمالك ىف

 ةكبع نب ةمقلع لاق فلأآلاب كي لصخلا ل

 مىوثأم ناتكلا ابسب مدفم فرش ىَلَع ىَبط مهقيوبا 535

 لوألا روسكم ٍرْمَغ ىنعمب ىوس لحاو دع رصقيو لب مو
 ,ىيسكلأ © ىنعمك هانعمو ع لو عتفي ىكقو ءابلاب 052-- روصقم

 ع جتفف ىتشعألا لاق

 اكتاوسل اهلفأ نم ثدصق امو ىتقات ةماَمَيْلا وج نع «فئاجت

 ءلمو جتتفف كريغل ىأ ةماميلا َلَخ 0 لح نع ىو 5

 ليكن جم اذلوأ رسك اذاف روصقم لوألا موتفم شافقخلا اكسلاو 5

 هل لاقيو ء ءايلاب لي 00 خم العلا ىميسلاو «ىتف اب ءاكحسلا

 ىراؤغلا ءاقنع ىبا لق كيمتف ءايمميس اضيإا
2 

 نك د1

 دا لع نجت ءايميس خل اعفاي نسحلاب هللا هامر مالغ

 عاقرلا نب ٌىدَع لك ملاح بتكي روصقم داو 8 ةام -تض

 ه) لامس. 22,98. )5  2 ريقي. ) آب 2008 هد 878. ريصقملا.

 4) 80 طوم آب 6م فتئاكتت. 02 لخ/ ميد



1 

 ىقنل ْنْبَِم لقحءاهش ةزئساةدس دعانا ان
 ةافس ةدحاولا ىمُهبلا كْوَش اقسلاو هةيصأنلا قيفَخ ناك اذا

 رثبلا بارش ىو ريصقم ةافش عمج ةىفسلا كلذكو اًضيأ روصقم
 يول وبأ لاق ربقلاو

1 

 + : 1 د : دعإؤقلا همالك اقانَس اًبيلق ارْلَتْأَتَق طم اولَسْبَأ ْنَق

 رخآ لاقو
 اهناَفَس اَهْتْبْيَع ام اذا اًهعَنو اهديرت َكاَدَي ىعُفألا سملت اق

 10 ىفس لج هنم لاقي 4 شيطلاو ةفخلا يف ٌكَملاب ءافسلا ءامأو

 ياجحعلا لق هافسلا نيب

 ىفس ءٌبياَع وأ رذبم

 لاغبلا نم ركذلل لاقُي الو ةعيرس تناك اذا ءارفس ةَلْعَب لاقيو

 ظ رجارلا لق ةَديع وبأ كلذ ركذ ىَقْسُأ
 ١ .هدشو ميسم ىدت ةتس جتنا( هل ع

 علَط /اَسلاو هاوُقَس ليخل نم ىقثألل لاقي الو ىقسأ سرق لاقيو

 فنتو ٍمدناج نيب خيرلا تف ليفتلا للم ريعتلا بنو

 م) 1: طمع طم سدر. همام: يبارعألا ىبا لق نيسحلا بأ لق .

 ريصقم ةيصانلا ةفخ افسلا. 82) 82 افسلا. «) ةئ مف. )

 مطنلاو. ©) 5 تدياع /) آب طقق هد سدنعم.: ىف نيسحلا بأ لاق

 ؛داصلاب ًالاحضض هضعب للقو روصقم ْهَلْقَب اًخَسلا نيعلا باتتك
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 بَتَذ لصأ ناتغل ىجمزلاو ىكمزلا هلوأ روسكملا روصقملا نمو

 0 0 2 اكون اروصقم اذف ا ىور لو رئاطلا

 ىسلا ى هرعبزلأو عقلا الا هس ركذي ملف هرم 0 تنبح الا

 3 ل ا

 « دود د :ايزسلاو بلا لتنم ة اكوا بابلا اذه نم دوليهملا

 هانولاو « هباهتو ا ءىبشنلا - 0 0 جارخلا اجو

 ١ ليبقم ن نبأ لاق: ريسقلا لجبلا دلوأ « فب

 عئاكص نمو اهي# اهبسكتو اهو هانولا لظلأ ىف لوو

 ءاج لاقيو نيصقلا ٌلظلا ىف اهَسوور ْلخْذُت ّلبالا نأ كبري
 ْ ؛ةميظعلا ىهو 0 خيهادلاب

 دب هلوأ مد فنأ اه 3 ليفت ةءلوأ مويضملا دوكههلا نمو

 « ةلثما كياحلا اكو

 عمج غارب هلوأ روسكملا نمو «24 ةيلصلا ةظيلغلا ضرألا كو ةءازيز

 نيسلا باب

 - د هو

 ءايلاب بذكي رويصقم كريخو بارت نم كيبلع جييولا تمس م ىقسلا

 ةيصانلا فخ اًضِيأ 0505 0 ىفست جيلا تقس لوقت كنأل

 ه) آب طقفق ةطق 7287: ع. 2016: ةأرعبز ن ل لاقي نيسحلا نبأ لاق

 00 ع اهيلع ل 6) 8ع طف مم ع. 2056 02 آب 4) هدد طع

 م:هعم0108م مهع6. * 6) آب خافي 0) 0م طهع. آب 010665 6

 [011هرتس ع ؟هعوع ىتغطمادت مهدت ع 115 2116101“ :

 - نودع - ون َن 5 8-3 - ن سس اح

 ليج ءاوبوب --- نعو لصت اتومظ مت امَدَعَي هيلع ن م م تدلع
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 فلألاب بنتكي روصقم جورلا بو اكر بابلا اذه نم روصقملا

 اكزو كرقلا اسف اكرو اسخ خلوق نم يو وكزي اكو نم هنأ

 نزوسب ىجلز القان هنمو ؛«فّألب بتكُي روصقم املك جونا

 ىّشَملا نم برض ةازوزلاو 6 :غيفشل ىو ماللا رق لع

 5 روز لاقي مدخلا براقيو عرسبو ِهرْهَط لجرلا بصْنَي نأ و
 رو هريغ هل ىري ال ام هسفنل ىري ىذّلا ىزنوزلاو «ةازوز ىزوي
 وجاولا لاق ربكتملا

 نينيعلا ىف وعلا راوس هيمي ةنيدربلاك مهتم ىينوزلا ىرت
 هل ناو ءلاعت هلوق نم ىفلزلا هلوأ مومضملا رودتلابلا نمو

0 

 10 ىنابزو «نيبت فيدشتلاو مضلاب ىدابزو ؛(ةربصقم 4 ىَقلوَل انَدنع

 ..يبكلا لاق دّدّشم ريغ لوألا ميمصم برقعلا
 3 5: 2 © داش © نب 3 تا

 اوه اًجاَجَع ىتابزلا هرتك َتأَشَت ْلا ىل َةرشن ُكَي مله
 ريبصقم لبالا طاخضم وهف ءابلا ىلع ونلا ميو يدانولا امأو

 ٍرجارل 1 لاق دسألل 5-5 نكامأ ىو ةمز ترند ىبزو ءاضيأ

 ةه .© .حه 3

 15 !ًدبيطصأقف - ىبوَت قلك ادببك نق ىنلا رمال ىف تللتق

 لثم ىف لاقبو ةعفترم نكامأ اضينا ىبزلاو ؛«فذحف ىنذلك ديري

 رمغ غ الفا ى ولا ين الع ّلَقَف

 5 5 كلوقل ءابلاب نيهجولا ىف هبانكو

 هز آب طم طعم طف مهمعع. مماو (ةوو هلقو م.1. 1. 5): ءامنلا لثم لأ

 ب تحمر لإ ةاكز - كوت اهدلوب ةقانلا تأكزو ةوووؤ وع 0 دودُْمَم ةدايزلاو

 مّداقنني ثلا ىقو لعق نزو ىلع ىقاقز سرق نيسسملاوبأ [لاق] ءاهيلَجر دفع
 ؛ليشل 8) آد ىنهدوبلا ١ذ.. 6) ز2 لجو وع. 0) ]مم». 388, 4
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 فلا ءاضز لد علا 00 9 1 زومهم دود اضعد ضعب

 كك - ا - 1

 ليكلا ىلع تعور لبحلا ل ءاورلاو ؛ءاشولاو « سانلا ءابر كلذ للعتو

 ل ءادولاو ؛«لبكلا هيلع ثردأ اذا اير ىورأ اناف فيغختلاب
 هم نع 00 31

 ءابلأ تاوذ نم خلع ىلع ةعيبح ناك ام 3 سايقلا ص باب

 سايقلا نم باب اذهو مائتنالا ارح 3 يل ا

 ءامرلك دود ههف نزولا اذه ىلع نينتأ نم العف ناك ام لك سَ

 ويف لقعللا اذع نم ةلعقل كح ناك امو ؛ ءامر هنقيمأر لوف نم

 تلا ن

 ىلا باوبألا هذه عيمجو نكرر عمج اكو اك ا 2

 ةاعرلاو عار عمج ةعرلاو «بانللا د1 اهيكْذَت سايقلا 3 لح
3 © - 

 > تيبعأر ردم

 ءارلا باب
 -ل- 7 ن > 030 ةس تنم »

 6-2 العف ل عج هنأآلق ا نمش رصقبو يي انولا

-ّ 26- 3 

 نأ أ بهذ كررصق نمو ءانز هتينازو 5 دو ككلوقك نينا

 0 ىو نمر دنا ءابلاب ميتك 00 5 امهدحأ 0 ّلععفلا
 هلم 3 ل ءايلا دلصاف

 ايم ع حبصي 2 املا برشي د نمو دوأنز فرعي نزي ن 1 رضاح ابأ

 آس

 نأ اوهرك فلألاب 8-52 نيهجولا 82 بو رصقيو كليب ايركزو
8 

 2 نسمو ىبعاب نيب ارعمجي المل هورصق أذأ ءابلاب ةيتكت

 < ىرَك ْز 0 فلألا فذحي نوم

 0 2 ءاورو» 6) آب طقق هس 1نتودن] ]سعدت 2056: (115. هداوو) باور ع

 موطرخ كلا .
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 داز انا هامر نيتسلا ىلع ىالف ىمر لاقي ةدايزلاو ءابرالا ءامولاو

 ؛كلاب ةنادرلا نيب *ىدر يع ليقتو ؛ةامزا ىمري ىمرأو اهيلع
 اهْمْدَجَو ةرفصلا "ىلا برت محلا اهل ْهبَعُي اصيب ةرجاش 5
 ىنب ىف ُْتْيَيَر لاقي ماطَسَو ىف ىأ دموق ةاير ىف وه لاقيو «؛هآر
 ىف اذحاو اش اهْنْذأ َفَشُت ىتلا منغلا نم ءالعرلاو ؛ةابر نالف

 دود جرفلا نم ؛اخرلاو ءاهبناج نم ْنْذألا سونتق انئإب اهطسو

 ىف 2 لاقيو ةواخرلا اًضيأ ءاخّرلاو ءةنيل ضرأ ءاخرلا كلذكو
 نيدبأ ىلا بعل قم ةيسالاب + ةنم. يل ىأ شيعلا نم ةاخر

 تودع ”ارارلاو ؛ ءامخر 17 امدسَج 50 ضيبأ ناف اهسأر

 ركضج نم ةاطعارلاو ءاريثك هينيع بلق كمّلكو كرطان اذا ىذلا

 5 يبغي لع 1 هيلا يسيل عيجوم مس ءاحورلاو ؛ عوبريلا

 ؛« سايقلا ىلع ىواحور لاقيو

 مسا ةاخرلاو «ةنيدم مسا ءاعرلا لوألا مويضملا نوذمملا نمو

 ةكرم ةاتخراو «لبالا ءاغر ءفرلاو «توسلا ةنرلو «ةنيللا جيلا
 قرع قو ةاضحرلا كلذكو ءىّذتلا ةبصع ءالعفلا نزوب نيغلا

 ءالبيجرلا 30 ليق .ضعب لعب اهضعب منغلا تَدَلَو اذا, ؛ىمحلا

 ماعطلا نم ىمري ام وهو ةادذيعرلا كلذكو «ٌكملاب ءالْيَعْعلا نزو ىلع

 561 ءاديغرو ؛ نراوؤلاو للصقلا نم

 لباقي ةابر ممقو ءاملا نم اور ميق لاقي ررسكملا توذمملا نمو

0 

 0ه) 14 118 ارم ة) آه طقق (مدتنألإل هن رسقتع. ةنت0ل مةتألال

 امامووص طم اذصعم) : ىف ئمكاعم نيغلاب ءاديغرلا نيسلدل نبأ لاق

 نغل 52 ىمريجُتلا قوكدبسا 5 لاق المجام وبغ نيعلاب فتَصملا بانك

 اتوب

10 18 

15 



 ةأأ

 ورمأ لاق 5 ىماخرلاو «مكشلا قرأ ىقرلا ةمكاشلاو ؛ هبحاص

 سيلا
 - م 3 دن

 نالطهلا ىف ندللا ىماخورلا ىن : دعك م 01 اا نكن رغلإ

 6ع _ ىعجرلاو «كبكلا ةدايز ىماغولاو

 ىف فلألاب نابتكي ناروصقم اضرلاو ءابرلا روسكملا ريصعلل نمو
1 ِ- - 5 

 هوبري ىلا ابر نم ابرلاف واولأ نم 5 نأل نييرصبلا بهذم

 دقو لصألاب سيلف ىضرم برعلا ُليق امو ناوضرلا نم اضرلاو
 كو دب 10-2

 يي دعمه ضر مارق هكلذ لتمو لصألا ريغ 6 ىلع فعلا 0

 نا

 #1 2ع ,طومو يضرم الوقي قو لصألا ناكو ونسي ع نم وتو

 اكحو ل ىف ىتْلا ةرسكلا ناكمل ءايلاب اههباتك نوزيجج ةقوللا 0

 زاج كلل م ءابلاو وأولاب ناهضرو ناوضر اضر تاكقت 2

 < فلألاو ءاملاب 00 نأ

 ايمر ّق أباك لاقي روسكملا نم فرحا كلك ىلع ديري اهمو

 را
--0000 

 < ثبرننلاو 15

 زومتم ىبظلا لو 0 وكمل ريغ بابلا اذه رو نم

 أطر هيفو ضر ةأرماو ًأطرأ ْلَجَر لاقي زوغهم ٠ كلذك فقيخلا اطرلاو

 «فلألاب بقكي هلك زومهملا اذهو َنْيَ
 وو ضرألا نم عستملا 2اعرلا حوتفملا بابلا اذه نم دودمملا

 نت ةرسب ناو مسا كرو ؛خفلاو قلاب ىوتسملا سَلُمألا ناكملا 0

 هر 2 م1165 اوبري. 6) ىلع ذص آب هتوعتسدلا 7: هدحتأ160, 268

 20060 طو» ةصمغطعت» طق20. 0 2 8 بسب. 0) 80 ةطق 15.

 مطقتنودم الجلعاتف (11, ى.م) 1468 ءاكرلا (ةؤو طق (هدحسةسكقإ).



 د

 ىتَشرلا ىف نيممات انبأ انك هلزت ال

 00 لاقيو «ةرصقم اًضيأ ىعر ىدخلا ى لاقبد

 , ؛محرت نأ نم ريخ برت نأ دس قومحر نم ريَخ
 ع ةدايزب ةانابكر لاقيو بكوذ ىتلل ةابكر ان لاقيو ءاضيأ ةبغرلل

 فب ىوعرلاو ؛ةابلحو بلحت ىتلل ةنابلَد ةليق امك اًضيأ
 ريبصقم امفالئ و ءارلا مصب ايعرلا لاقيو ظفحلاو ةنياعرلا نم ءارلا

 بكت ”ةمومسلا ةيناثلاو .ءايلاب بتتكت واولاب ىلا ئلوألا نأ الا

 ةانونرلاو ؛لبج مسا ىوضرو ءاهرجأ لبق ونا ءايلا ناسكمل فلألاب

 رعاشلا للك ةائوتر سأك لاقي ةمئادلا ةنباثلا
5 

 ٠ هّريط فرطو ةاَنِوَنَر سأك اهباتطا كلملأ هيلع تَنَب
 5 3 نه 16

 ؛ٍدتنلاب دهعلا ةةيدخا ةاشلا ىممو ىبرلا روصقملا مومضملا نمو
© 

 نكسي نأ «ىرمعلاو ىرمعلا» ىَبْقرلا خلوق نم ىرمعلاو ىبقرلاو
 دعب ىقب مهبل نوكت نأ ىَبقرلا» /كريع ّلجرلا ناد لجولا

 تب

 ) م لبن. 2) لاقي. 6) آب هس. 24) آب طمق طعمو طع سقت#ب

 046 : ىورهف ئبارعألا ىبا امأو هرمغو ىعمصألا ةياور هذمم

 اهبانطأ كلملا هيلع تتب
 1"طنف عوصمتاعب طم مرورك ةلصعم زغ مدسقأ طف "ملومعول غو طق "ةهلتعسعج

 تدم (1نم(630 01 تنب), طدق 0و ةودقو طقوم هق آب ءمولاإ "ةقلق نيذب

 انعم [طم هلعفن طا. 'طممعوام»و زغ هدجطغ غم طع همرممعأمل: ةةياور ءلش

 هريغو ىعمصألا ىوريف ئبارعألا نبا

 اهبانطأ كلملا هيلع ندم

 4) آد ىرمعلاف. /) 805 اطق طاقع.



 م

 تحقق اذاو ترص اهلئاو كبعض ذل 8 فورد لدلك ةاداسافلاو

 < ىبضم دق ام اهنمو هباب 1 اهذم فرح 8 تدَدَم

 0 اهب نكطي ىلا ىحرلا بابلا اذه نم روصقملا

 تاو ينخر برد ىحر يارتكو ناسيحر هنينثت ىف لوقت ءايلاب

 روصقما ضرألا نم ةميظع' ةقجت: ئكرلاو: «نيارضألا ىرو هاحرألا

 رو فلألاب |يتكي روضقم, ىسكلا .ءاترلاو. ءاهلك نوجولا هنف ق

 ريوج لاق رظتلا مادا
 نئاعط ىناوقعلا نأَش نم ناك دقو
 «امترنلا ربا انرلآ 5

 ا ولم" 3 كك ضف نم يرقلا ةاحرأ | لهو. انضيأ ئحرلاو 0
 هاد 2

 نمو ىصْقَأ ب نيا تر
 رصتا ءاحر لأ تابهدس امثأو ند 0 َْط ربو 2 0 رمنلا

 اًقيبَشو انش 0 اهيف تَدت 0 « عدلا ىلع اهب اهئانغتسأل

 ىحولاو ةاحرألا تهمس اذهلف كلذك برعلا نم اهريبغ ى 3 مثو 5

 ءاهلك هوجولا هذه ىف قروصقم

 كيرحتلاب ىحشرلا ةثلثلا ىلع ديزي ايم وتفملا ررصقملا نمو
 رعاشلا لاق دكيشرلا

 ه) 2 ةمعورمأو طف آ50 8 ىسوملاو ءاقنابلاو. 6) آد فرحألا :

 ه) لكطتق مدقددعم ممكمدستسع ام انرلا هدعطت ث5 ءودصم ةقاتعت» ةطع ممن عو

 1م ع 10 ىخكبرلا و طاخغ طمغط ةلوق., طولسع 1206م620626 068 هدم

 ةسمأفطمت "620 38 8و6. 2) آب هد سصقتنع.: امقرلا نيسلل نبأ لاف

 ءارلاو فاقلاب. 6 2 هعكتلا.



 مذ

 هنمو لاق ودع اًضيأ فوخلا هاجرلاو «ديدع لَمألا نم هاجولاو

 نيفاضت ال ىأ اَراَقَو هلل نيجرت اف مكل ام ءلجو رع هللا لبق
 ك1 7 لاق

 ٍلسوَع ب تب ى اَهقلاَحي امس يم مل زيدل هُدقتَسلا
 1 1 1 ١> 5 -6 0 2 دس

 5 اذهل ام ليقتو ءايلاب بتكي ريصقم لوالا ميمضم ايورلا عمج- ىورلاو

 ةوغر عمج اغرلاو ءدوكمم اذهف رظنم هل سيل ىأ ةاور لجرلا

 فاتلاح لأب ىقت ام هاي نم ناطيغتآب نك
 ىدري ىدر لاقي كالهلا ىدرلاو ءاهئاوصأ دودع لبالا ءاغر ةاخرلاو

 10 ىدر خلوق نم كملاب ةءادرلاو «ءايلاب بتكي ءارغلا لاق روصقم ىدر

 « ةءادرلا ند

 اذإ») هقرصق هلوأ ترسك اذا ىور هام ليقت رصقيو نمي اهمو
 نمو حتفف رعاشلا لق اور ةام تلق هثْدَحَم هلوأ تحكتق

 هيبيت ىنح كعاوْتَأب اذع «ةيلوح ىصَتو اور ؟ام

 15 رسكو رصقف رَخآ لاق

 ىتأ ْكَق بيرق كنم جرقو ىورلأ هاملأو هفرلاب 4ىرشبت
 0 3 9 سم © 7 ته© نت وه 25 ©. تى

 ىسوبلاو و ءامعتلاو ىمعنلاو /اهلعلاو «ءايلعلا ةلزنمي كلذو ؛ابغرلا

 ت) 120, 71,12. ة5) آن ع (ةوو طق هد عنأقن"ال). هه.

 هيلوح. 1)4.ىوشبت. ه) 2 ءابلعلا م) 2 ابلعلاو.. و) آر طمم
[| 011 

 الم اجو ؟هعلم امك ونامل ؛ ,ببعنلاو ءامعنلاو. - 1 ١ 1 ١



50 

 ءاهلامشو ةرقنلا نيجي ىع نم ةناتتانلا « ناديكلا نايرفذلا ءاهنوتي

 ؛ةروصقم ككل
 دوس ارئاسو ىينْذألا ءاشقرلا هءارذلا بابلا اذه نم دوديملا

 ةأرملا هانذلاو ؛ىنقذلا ةريصقلا ىهو ءاطوذ ةأرماو ؛ءهشلا نم ة

 «ةّصاختسملا

 7 0 0 ىبأ

 0 0 ا ا لاف اه نحب. انيك الفكر تحتك
 16 - 1 د ,

 تادب ام دعب ىنعب ليلا رئاللاو ماعنلا 0 ىنعي نيحفلا كيترلا 0

 زجاولا لاق ءاكذ ىبأ جييصأل لاقيو 0 بورغلا 3

 0 ىف نماك ءاكذ 0 رجفلا ج اكبنأ ل تدروق

 < ليللا 0 8 نماك هنأ ىنعي

 ذل كان

 قكلملاو ءلجو رع هللا ليق نم بناوكلا ىو 0 5-2 د لإ 15

 وعاشلا لاق ناجي 1

 تق هى نبع كا 3 - ب م هيلا

 ىناكم ىلا موقلا لقا ىنا ناوجملا ىلا ىربل الف

 ه) آل 11 ناديكلا. 6) آد نايتانلا» © 1 1

 كلا. 820 80 8 ةه04 آبو 2 اكان 6 بتيحلا ىلا 6) ]ل ناجل

 ان 001



 نأ

 مهلك خب ه لجو ع هلوق نم ين فلخلا يآ ىأ بن معا ارذلا أ ىرذأ

 (هبف

 لاق دودمم ريغ زومهم سوقلا ةاجاذلا هل ريظن ال ىذلا روقصملا

 ماؤتح وببأ
 5 2 ىلا ؛ىنثلا ؛بَي ال نضنلا ةأجأدل مارسب

 ّلجرلا ْتْأَجَأَد لاقيو «عاسلاب ,تبصأ ها هتان نم 0 ءوذذلا

 ؛ ِمَتْرفَع 5 ةاجأذ

 روصقم ةيفادلا ايبرذلا هسنج نم هل ريظن ال 95 روصقملا

 ( ءدرخآ لبق ىلا ءاملا ناكمل فلأآلاب 25-

 10 ليلا ميهدضتم رمئاطلا ىبانذ ءل ريظن ١ ىذا مويضملا روضشفملا

 ( ءابلاب نكي 7-2 روصقم

 زجارلا لاق

 ىد ١ يإ هو قي 8 همر وع رو ىدب ىداب ةارذ 5 هل 5-5

 ه) لعمر. 42,9. 8) 1ص آب ةممومتعو طق ذدغوعلت معمل" 206 : بأ لاق

 نزيب ةرمهلا ليدشتب هَجأَللا فووعملا اهناو ٌلساف بابلا اذه نسق

 [دلا] :جأخل مارب نيسببلاو هلق

 حض نأو بلعت ىلا هبسنو هيبأ طخ انحيش هاور ام ُثدجوو

 َتأَجْأَذ ردصم اَجَأَدلا كا عيش تابلاف برعلا نع ْتُ(َجَأَذ

 (م0 ؛طو ذ[ه.) تجأذ هانْطَبَصو هريغ نع هانيور ىنلاو. ) آن

 نسماعم هرد مدمتع. طق ؟هل1هرءتمع ؟ةهعععو طوع ةهلعاعسسمتا:

 / 6 8 -9 م ا . 0 << كا و

 اهبيشو ,ىبف دم ايبرذلابو بناج لك م تافالاب ىنامر



 رعاشلا لاق «ةعبرلاو ءاديدلا
 60 جامع تت ني اذه كدوم 2+ - -0 - 0مقد

 هعبرلاو ءاديدلاب سراوفلا مأ ةضك وك ىضرعُل طلغلا ترورعأو

 0 -- هامدلاو 3 لد ع عيح الحلا

 فاي (ة دود 7-0 « ةءابد

 «لاذلا باب

 ايفا 24 روصقم اهباهتلا رانلا اكذف نييجو ىلع 2ةءاكذلا

 نودع فلا نم ءاكذلاو «ءوكْذَت رانلا تكذ لاقيو واولا نم هنأل

 ريمز لق ناسملا تايكذملاو اضيا دودم نسلا ىف ءاكذلا كلذكو
 انك ل 3 سنس 2

 ءانكولاو تا نسلا مامت ام هيلع اني أذا «لصفي 10

 ةكاتار هقمَدذ لاقي 1000 0 ةنتئملا ةحئارلا 1
 00 ةيفب كملاب ةامذلاو ءهسفنب تّدَخَأ اذا هيِمْذَت ةقيجلا

 هسا نان دي ل

 هنمو ل ام 1 مكا 3 ا 0 نم كب تبرد م كا 0

 ءارفلا زاجأو فلألاب ةياعكو هدايحات ف ىأ نالف ار يف نالخ مهلوق 15

 يشلا دود ريغ ري الآ ؛اعيمج ا 7 هتان

 ام 0 ( 7 بيش نم ار ةكسنو

 م 2. ©

 تسع اطإإ هيكل ! تشرد ممم لافت

 ه) 850 2. ]ل 8 ةعيرلاو. 6) ]م آر 18 م11 6مد طمعا عع طع

 1زجمو زم هعوات1 1156 ا[ءولعطت طف 1011هىمتسع 5[ عتص عاطأ : هيتاك علب

 ةعلاطم ىفطصملا هللا 50 0 2 ممغوو "02600517 لأحلا.

 0) آد اكذلا. 6) ظماط آب هنصل 2 م16 ايكذت. /) ]ب 18385 02 0:
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 ءاج لاقيو ؛لبقملا رهشلا لوأ نم وأ « ىضاملا رهشلا ٍرخآ

 مالا ةاتادلاو ؛ مهتعامج سانلا ةامهتلاو ءايعدلا ةيعادلاب نالف

 ةنيل نيط نم ةيبار ةاكدلاو ءءادأك الو ءثأد ىباب وع ام لاقي

 : :0 فعلا 1 ةاداسلا 0-7 نم ءاردلاو ؛لئاوألا ةملظملا و ةاعرد

 ؛ةريسي ةرمح «ةبرشملا ءادوَسلا ةاسكدلاو

 نم ىو ميم ميلا .نيذشتو ثللن ةعانلإ اسيل اتوا

 ص ةاقوبدو ؛هب اهَسْأر ىلطي ىأ بارثلاب اهمْدَي ىنلا عوبريلا ةركج
 24 فبدلا

 :هراس لاقي ريسلا قم برع ةةديحلا هلزأ زوسكلا موق لج

 4) 1 هرص. كلي 8) آب طقق طق طدقتع. 206 : ءامردلاو نيسحلا 5

 رعاشلا لقو بنرألا ءامرتلاو ءاهبوعك ىرن ال ىتلا ةأوملا
 اَهبصَق بحست هامردلا اهب ىشمت

 مثثُم :نينوأ تاَذ ىلبح نطب نأَك
 '1سطنم مومو زقه 11!ةعتطاو ذص اطق للكفر طق نمم» مه عتس 01 طف اةهك

 طمحتم ع طعفم بنغ غنم ءامقع. 1”عمص طف 188 ممدتقتسال ع [:ةعفق 1

 طوحفع رسملع طف ءهوصز_ هعامعو (طمغ زغ زه طق ؟ةعمم نممأم0 طوع 1طن

 ]ورحت (آرخ الر دع 8. 5 مرد) هق هطمحم (؟ذ(غط 8 10 نك 0

 ءب شمل 0) 1, طوق طقو اطق ممتع 2016 : ةابور ليق نم

 ْمَكْنَي مل هنسآ هاقوبت لول

 « (8ووهلسم آخ 21 *ثجأ# مالو فنبد) ءاطلاو لاىدلاب قيوريو هالو هرْذق ى نعي

 طاتمم ام ّلك هذأ ماللتا ىف هلصأو مطانت مل ىأ ٌدحاو اهانعمو

 1 /اقوبد . نلباو.
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 در ال انيركيسباو تاصيلآف 55 لإ 5

 هزجارلا لاق نييمكلا# نول ىردودلا .ديز ونبأ «دادهد ريغصت

 ىركت اهشارف ىلع تّلَط ىردود هل اًضْيِش 2 8

 ءادضحلا ىأ ىردأ ام لاقي ءادمدلا دوديملا ريغ زومهملا نمو
 تأ ند ع يي 155 ع

 ىلكعلا مارح هدأ لاق ف سانلا ىلا ىردا ام دانعم ٍ 5

 0 ه2 هنو

 و زجأ 0- 5 رد 8 قط رسعبالا هانيقلل ال ىدتعو

 هرم نم 1 2 ا عيج ىمد كلذكو 0 عمج تو

 بقكت ةروصقم ايندلاو ءهللا ءاش نا 4باتكلا رخآ ىف ركذي
 نطابلا دعس 0 فرح رخآ لبق ىتلأ .ءايلا ناكل فلألاب 0

2 6 

 اك مه ناب كك هاليكدو للكف تمفرع لاقب
21 

 ؛.يطخلا ةلبعد يشم ىقفدلا لوألا روسكملا روصقملا ناميو

 سسدتي ىذلا ىسيسحلا هلثمو نوصقم ةلالدلا نم ىليلحلاو
3 030 - 

 « تامذ ىلقدو 2 ىديييبسد بحاص ف لاقي

 نون برالا نم ءهدلاو «تبن ءامرحلا بابلا اذه نم دودهملا ات

 2 ا لاطتلا يدم هس ةمامولا يب هاد ّلجر لاقبو

 يال نورنا ىلا محملا قرنا , لاعب ايرتلا ةضحلاو هل هايد

 ئدوألا ألا لق رحبلا

 سوحسلا :نولك اًيول هنود نم .رعشتسم ءامادلاك 5

 ىمأ اهيبف ُكَشُي ىلا ةليللا 6-5 : رصخألا ناسليطلا سودسلاو 0

 ه«) ط هدستكو ةطع 600 7008. )5  2 عبط 0م 2 مستمع 01م1 علا
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 رعاشلا لق متريغو لاجرلا

 فقدزرفلا لاقو
 رفق ريع رفا قب رغْلا ىلع. ُكياَعُم ينعنملا يده ىطنلت
 ؛ ءدَعَتَذ ىأ باوبلا ةدطلَد لاقي ىَحْيَح نزوب «ىطلت لجر لاقيو
 ىشمك ةيشم ىلادحلاو ؛ 4 ةنيدملا بوق ةهام مسا م © ىرقدو

 لاق .بكذلا ىُشْتَ ىشم اذا هتيشم ىف لاذي وع لاقي .بئذلا
 َ وجاولا

 اَقَتاَوَح ىلأدلا ىشمأ ان, اكلابأ ال َكَقْيَب اومتفأ

 10 زجاولا لاق ءامذلا اًضِيأ ىيعدلاو ءامدالا ىربعدلاو

 بَصَص هيثك اَهاْعَ تلي 0
 وكيلا لاق لبالا ةيشاح ءادعدلاو

 ه) 1: ىظلد. 5) 1. هظلد. 0 2 ؟هههلتموو ىَرقَد 855 ىرخت. 4) آد

 مجم هد سمعو. (أطع هسه هؤ طع دمعو. همام اطوتصه ااا هيتطاع) : بأ لاق

 لاقو اهنيبعب ةضور مسأ ةروصقم ىَلَعُف نزو ىلع كرش ىرقدو نيسحلا

 بطول ني رينلا لاك, قرد قهف' سير: زكا تيبس

 اقرا ثبت قأشنا ْمُهَي فلآ اهقيت ليم قت ايكو

 امارت مك نول اهّقأ كيلا ليت اير كيري ىأ نولت ىأ لي لق

 هيف مغي هلوقو ءاهل نسحأ وهو فثأ اهتنبن هلوقو ءرخآ ايل

 ىنعم او ةضورلا كتمبن 4 هنأ) نا ىنعي ىببلا ردسلا مثاو لأصلا

 احججلاو لأصلا دعي ةضورلا كيبن كلذ لبق لكوي ) لبفتسم هنأ

 ضرألا نم ةوجفلا ىو ةرح (1 هدودوو عمج) ..... 0 آب ةريثك.



 تفنن

 ع

 اهترصق اذاف رصْقيو دمي ءانعدلا لحاو ةانعمو رصقيو لمي اممو

 ( تش نا ءهايلاب [هتبتك

 را فلألاب بتحكي 6-0 افدلأ روصتلا نم ريظن دل اممو

 ٍناذقلا قدي نال فو فاوخت او قدا لعو لاقي واولا هّلصأ

 0 د افدلاو ؛ عجارتي َْىَأ ه ىفادتي ىف لاقيو بذذلا وكن

 ةانجلاك ًانّدلاو اَنَدْلا هام لاقي عضوم اندلاو ءءافدلا دود

 لاقي 5570 ةأرمأو 2 لجر لاقي دود و 2 نومهم رهظلا ىف

 ( © نازومهم اهالك ءانجو ًانجأ

 الدلا كلذكو «4دارجلا راغص ابحلا بابلا اذه نم روصقملا

 رعاشلا لق ولدي الد لوقت كذأل فلآلاب بتكي ةالئ عيج

 اذ د0 اعل مك دك امكيلت امكان

 : وخآ ل

 ىتايح اقؤولمو ىتاتاق تالد دك واط نأ

 كيكو لطابلا بنو و ينم 0 دلو / ىدك نم انأ امم برعلا لوقتو

 تلعب 5 طق هانا 32 3 ةغللا لعأ ضعي معز ءيلاب

 د11 ير ا لقيت فلألا فلكي نما برتغلا 'ندو

 01 ا 2 يلا حل نمو ودعم
 نم ظيلغلا ىطنلدلا ةثلقلا ىلع لكازلا حوقفملا روصقملا نمو

 ه) 5 ىتادتي. 5) آب ءانجناك. ه) 2 ناروصقم. )4  آب ون 2378.:

 (طقق [ةابدم] ضر لاقي فلألاب (0218. بتكتي) بتكت ةابد ةدحاولا

 1م 704 طوزصع 111ةهعتطاو ذص غطق 115. 1 طقعو 2806 طلق 4 0

 مطتعط م"هطوطارع ة62005 ةطم كعطغ "ةوقتصع) ابحلا اهبف ناك اننا. © 5

 اهديريا 7) 8 فدك. 9) 816 طف 1.



 و

 اهل فسخلا نم اسح ىأر املف

 لدَجَمْلا هافضلا رَخ امك رخو

 الوم هقانلا تألَخ لاقي باودلا ىف هنالك قينلا ىف ةالخقلاو

 ريغز لاق ةولخ ةقانو
 5 هالخ الو باكرلأ ىف ٌفاطق اَهْنْخَج مل هراققلا كرب

 ديدشت ريغب ءاشرخلاو ءءاصخ ّلكقلا نيَصَخ ردصم ةءةاصقلاو

 شقرملا لاق هامنرخ فيقر رشق لكو ةيحلا لس
0 

 مَكرألا هئاشرخ نم 3 1 و امك

 ةيشرخ هركص نم ىَقْلأ لاقي كلذك اًضيأ ردصلا ءاشخو

 5 ءاركنم ىشارخو
 لادلا باب

 ىوحلاو «دودع هب ىوادتي ىذا ءاودلا نيهجو ىلع اوذلا
 هطَسو ىف ىتّلا واولا ناكمل ءايلاب بتكي روصقم فَمْحَألا لجرلا
 رعاشلا لاق ىضم اميف كلذ انبب دقو

 ٠ لَآ ىتقب رفْشنأ ىف َسْخَأ ٍلْئَوْمنأٍ ىوذاب قرمأ دق
 زجاولا لق ضرما ليوطلا للجرلا روصقم اًضيأ ىوَدلاو

 4 نييبعلا قدح ىرسح نري 4نيمزلا ىودلا اصف ىضغي

 ىكلذك ىدَد «عمجو ةروصلام اهنم بتكي ىلا ةآودلا كلذكو

 ؛ىبقو ةانق كلوقكف ىوذ اَمأو ىَضَحو ةاصَّح كلوقك هاهلا فّذَحِب

 ه) 1 ؟هءداتعمف نارحز آب ممملق طوأط نارحع ةضل نارشحر اتسم نارخ

 مذا(ط اعم هطووو ز(. 2) 2 اصح 0 15: لسني. 84) 8وو 10 طع

 لأ هءعوصأ "مملتصرعم# طف 0هصترضعت(ةن*إل, 6) 7 عمجتا
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 وفا ىنبل ةءام مسا ىميخو ءاَضيأ ةانفاحلا 2و اندنع ناذآلا لضقل

 ( خبطخت لأ هر ىيطخلاو

5 7 3 ِّ 
 دومرلم ءاوذل رح عاوق نم ءافخكلا ةياكتلا اذنه نم دودهملا

 نم حاربب راص ام ةلونع هناك ارهاظ «راص ىأ ءافخل حرب ىنعمو

 اهيف ضرأ هو ةكيدش ءشخ ىف انعقو لاقيو ءرهظو صرألا

 ءرّدخسلا تبني عاقلا ءاربكلاو «ةدودم نيشلا ةدّدّشم ءابصخو نيط

 اهالجر 376 ناف اهاترصاخ تدطيبأ ىلا تغلا» نم" ةاقضخلاو

 ءةامدخ 000 اني ظوأ اكلاصبا د ءاجو - 0 .ريترصاخل عم

 اما « كب انضر حا امنا بالا نم 5 اذه م ءاخغاب

 ب ا 0 ء اهنذأ تقشنا ىلا يهف لاخلا و اعاد ةيجكم ةمدكلا

 ف ةاهنُذأ طسو ىف فلعس 3 0 : ءاقو كلاو 0

 نسكت ال ىلا ءاسنلا نم ءاقركلاو نا ذل اهف ذرط ىلا حا

 فلا

 ا 2 د 20 506

 «رعيشلا صاصقو نذالا ردخوم نيب ه وشانلا مظعلا و نيونتلاو

 7 2 30 د 2 سياح نب 5 00 تت

 م هم ءالبخ لاقيف رسسك اهبرو اهلوأ مصحح ةدو دل ءاليكلاو

 «ة8دودق ًءاسفنكلاو ةفركم

 ههبشأ امم بظولا ىلع ىقلي ءاسك وهو ةافكلاو «بارعألا توبب

 5 ند سوأ لاق

 ه) آه آب مز0. 2) 2 طهق اهند اهطسو ىف, 6) 2 زسانلا.



 موس

 افجر اَماَقَرو ناثج قاتغأ .هءافتسأ اَم اذا ,لّيللاب .نعقرت

 دقه متل تت 5

 ةماتلا ةدنخبلاو ةادنبكلاو 28 ناروصقم اهو ىَقطْيَخ ىوريو
 جاَجْعلا لق هاه ريغب ىَتْنَبَحلا لاقُيو بَّصقلا

 0 نا ا

 ؛«ءايلاب بقكي ةثلثلا ىلع دئاولا روصقملا اذع عيمجو رساخ

 لوألا ميمصم ربلا ىريخ ىمارخلا هلوأ مون وعجل قنا
 كلذكو «ىناثلا فرخلا دكَّشم لولا مهمضم تن تيل ىرابخو «لوصقم

 0 وغرت ال ىتلا ىسركلاو «ىطيلخ ىف اوعقو لاقيو ءرئاط ىراضخ

 اي ا

 اهنلعفت ال نعللا تيبأ الهم

 اةطنم معلا ن 0 اقاسخ مشْجانَق

 ١ ريشل نم ةريضلاو ىريخلاو ىريخلاو ىروختلاو

 !ةرسكو فاقلا ديدشتب ىقبحلا روصقملا لوألا روسكملا نمو
 م لاق ةنالحلا ثم ماللا نيدشتب ىقيتخلاو ؛ٌةيشم ءابلاو كافل
 4ُتْنْذََف هقالحلا ازَل نيب ُيْذْدَأَل ىقيلخلا ال هللا د بطفل نبأ

 0) 7 ائكسنتنا. 2) آر طمق هدد دنة78. ىلع ىطيخو نيسحلا بأ

 ماعنلا نم ةعطقلا شو ماعنلا نم طيشل ىركس لامه. © ]1 ةميتق مدعألإا

 دواس ووم طف اتفق مدعألإ هد قت: ىرسِيد سابعلا وبأ لاق اذك

 نيظفللا ىف بغو نارسخكلا نم ذوخام نونلاب ىرسنخ اصيا لاقي دقو ءايبلاب

 ( ربصالم اعيمج 0) "طمقو ؟هريع هلق دعو هرضتغامل أضل,



 فرز

20 

 ارا

 ىنايبذلا ةغبانلا لاق 000 هكلفأ اًضيأ رهدلا هيلع

 اال اهلقأ ى ءالخ ا

 دبل ىَلَع ىْخَأ ىدنا 0 ىخأ

 حيبل لق اًضيأ روصقم هثادخأو رهدلا ثاثآ انخلاو

 0 يلا يح 5 طرب 00 لأط كيفن 6

 0 اًرومهم نك رث نأو زمهلا هلصأ اسخ 2 لانا فيي ناعكو

 رو خفرعم امهذأ ءاوغلا معزو ( وكري اكذ نم هلصأ اكزو ى ضنعملا اذه

 هاظب اظخ م لاقيو ؛ امهقرص ركب 00 نم 0 [ههفرصِي

 00 مصعب للا بكارشي 0 1 فلألاب 8 نفك 98 روصقم اظك

 ؛ءايلاب 0 روصقم ىلا نم

 فرحا ةقلت نم رقكأ ىلع وه اهم حوتفملا روصقملا نم

 معصوم مسأ ىازخو ا لاح اجولا نم ليوطلا و 14 ىجوكخلا

00 66 

 ؛ دفرصبو قلألا فذحيق زازخ ليقي سس برعت علا نمو -- ريغ

 ارقأ ىلزوكلا ىشم ةضعسب لاقو ككفت اهيف ةبشم ىلويكلاو

 كشنأاو ىلويخلاو هاو 0 1 0 5 « لاخلا

 هن ع نم

 تبد ىفطخلا ربوتج 0 يمن كلا نم كيركتلاب ىفطخو

 ىو هلاق
 رو

 ه«) ]ب همخهدعماتق17 اطن. 8) 2 ينك. 6 2 02601517, 8

 د10 ةمصنطع» هج اطخ. 2) 2 ئكوحللا



 اقف

 طق سل هيلجر ىلد وى هانوخل رثاطلا ىبخ لاقبو اهيببط نيب

 نع ه ىفاج اذا ميوخكنا سي ىوخ 55 همطلتحر نيب ةاوغ ألح

 جاجععلا ي دلو“ 35 ضل

 5 دش لوالا ب ىصيصخ + قجلاز 5 رصقيو نمد نمو

 ناق رصقتف ىصيصخ ءالوج ليقت ٌدحاو ىنعملاو ,رصقيو دمي

 ؛«نيهجولا ىف فورصم ريغ ىتق اب ؛اصيصخ تلقف تددم َتّقش

 ى3 ادضلا زومهملا نم ظفللا ىف ريظن ءل ىذلا ' دعيج نمو

 بثو 4| .ذنخ 0 لاقي واولا دلصأ - فلألاب تك روصقم نذألا

 0 تاكفتسا هلم لاقي دود 7 زومهم ّلْخلا ىف أذَكلاو اهواخرتسا

 ش ءومهلاب دل 85

 نيمهم اطخلا بابلا اذه نم هل ريظن ال ىذلا زومهملا نمو
 مكصلا دوم يع زومهم لوألا مهمضم ةاحضلاو ؛دودمم ف

 لوأ ىف عقلي ىذلا ريعبلا اضيأ و لاقيو لاجرلا نم فجألا

 15 ' عرق

 نأ ديف ءازفلا راتخأو ٌررصقم جيبقلا مالكلا اتَكلآ روصقملا نمو
 دودمملاو روصقملا باتك ىف كلذل ةجحلا ركْذَي لو ءايلب بتكي
 ةملكلا هذه نا ىلع. هَلَد اًعامسو اهبلْعَت ال دش عيق الا للا

 بتكي الف اَنَخ نْخَي انّخ هارفلا ريغ ىكحو ءاهلصأ ,ءايلا .نم

 هن ىنّخَأَو همالك ىف نالف ىنْخَأ رثكألاو «فلألاب الا بهذملا اذه ىلع

56 
 ىكلاحح, ”١ )6



 لكلا ا ينم ةعشم ةلماكلا ةالخم ن نانغيز فلا دلع

 جلوق هايل 15 املا 5 نأ كع 518 ةالخ عمج و و9 و اهيف عا

 فنألاب 6 روصقم اًصيأ الَكلاو 0-0-1020 تطل كيل

 مالكلا نسح ناك اذا الّكلا لحل هذا لاقي مالكلا نم نسحلا

 (3 ريتك لاق

 د 30 5 2

 مهنم ةوادعلا بض شرت كامو

 عداوضلا بابضلا شرح الخلا ولك

 كيلخت اذا كانم هال ءالخكلا نأ لطعحو درا لكلا قف رم الكلاو

 مقي مو سافنلا ىف ةأ رملا تفخ اذ نيهجو ىلع ىوخلاو ءدنم

 !ىيوتق ىوخ ىركت أملا تيوح دق لاقي تدلو أ اهيلع 0

 مدا نم هسأر داخ 3 لدجر لأ كلذكو ءابلاب 0 رصقلاب

 ءاوخلاو « توصلا ةروصقم 6 كلاو ؛م«دلقم ماعطلا نم هفوجو

 او نع نع ؟لاقيف رايق نم ةنيكلاو راحلا لكت نأ هلا
 2 هس ن د

 فسي ”مزاخ م نب او ردد د لاق ءكيلان ةاوخ ذ اة جرف لك نك.

 ”ايخلا,اهييبط -ءاوتخ :ىسي اهيققرمب م ملل 0#

 ىلا ةوجكافلا كيم ىتح رامغلا عفترب انهوذَع ةدلش نم ليقي

 ه) ل طقق 02 0: اًيبخ ىو رادلا توخ ىدءاسللا لاق

 ىف تلق ولو صوقنم ىَرَخ ىوضي فوجلا ىرخو ةّياوخو ةاوخو

 ضرآلاو ”تركق اما ىلع ارادسلا ىف هولا نمو" اًبيصم“ تنكر

 «كلذ ىلع برعلا ّلك اعيم> لاقي اممو امهلثم دالبلاو.. 23) 5

 رد كك

 5 اع .:
 26305 طمغط افوسن 820 فوسن.

2 



 مهو

 ةجعنو ؛كلذك لعنلا ءاذحو هازا ةلزنع ءاذحو ؛وفحت وهف هاقح
 ؛لبج دا ءأرتحو :سينح كقو الكفل ديرت . ينو ةانح اهب

 نم ٍلْغفو لْغَف ىلع نأك ام ٌّلكو يشسح عبج وو عضرم ةاسنعلاو

 ؛هابظو ىبظو هالدو يلد وح لاح قط: هداف ةوللاو ءايلا تاوبذ

 6 ءدتيحل اوانح لاقي زمهلا هلصأو ةءافتح هع 2 نودع ءانعلاو

 ةبيود ءابرحلاو «صرألا نم ظْلَغ اني مسا ءازلاب ةيبحلاو ةءابركلاو

 هاليلثأ لذجلا ىلع ءابرحلا ىّنوَلكأ دغ لاقي ءارلاب ةءاظعلا نم ربكأ
 قرطل نيب عمبي ىذلا رامشملا ملقم .اًضيأ هابرحلاو ءبصقتك اذا
 ريغصلا عسلا هوقو ةوظح عمج ةلتلا ؛عردلا فلَح نم ةقاشل
 10 رعاشلا لاق

 ؛ رنعلاب قيعنلا بو :احيحلاو

 يو دودمم واولا كيرحتاو اهلوأ مضب ءالوكلا هنم لوألا مويضملا

 16 نُم متنمو ةأرملا نم ةميشملا دلولا اهيف ة م ىتنلا هدلجا

 ديدشتو ٌمصلاب ءاوكلاو «ةفورصم ءريغ ؛الوح ليقيف اهّلوأ رسكي

 مَتْرَسَف ام ةءالحلاو «سفانخلا ركذ دودع ةابظنكلاو ؛تبن واولا
 ؛هترشَق اذا كلجلا ثألَح لاقي كلجلا نع

 ءاخلا باب

 هو روصقف بّطْرلاو لْفَبلا نم هَتْيلَتْخا ام امْأف نيهجو ىلع الخلا
 ه) آب خيو ملط بو معمم ةطوحو طن ةصداطق» طفل. ) آب

 جرش 6) 8 ريغ ءالاوج .



 رو

 ريغب اًضيأ زومهم لوألا ونغم اذحلاو ؛هواسلجو كلملا ةضاخ مو
 اذا اهدلو ىلع تّتدح هنم لاقي اهدلو ىلع ةأرملا فطع دم

 اهنطب ىف اهالَس عطقنا اذا اًضِيأ ةاشلا نّددَحو ًَدَح هيلع تفطع
 تحتَ مع

 اذحلا اًمأف «ةأدح اهدحاو كلذك سوُوفلا آدكلاو ؛ديلع تكتشف

 زجارلا لاق رئاطلل أح عمج وهف هلوأ رسكب اذا

 : ولأ ١ ًادحلا انك اللينك

 رزجارلا لق ريصق ٌزومْيَم اتيفتحلاو
 نيلجولا ريق صخشلا 0

 «دودم 0 زومهم اهتالك 20 اسيفح ريصقلا لجوال اًضيأ لاقيو

 ؛ةئيدابلاب تبت كود لوألا جوتاغم ءاركلا بابلا اذه نم دوديملا 0

 ىف لاقي ةجاحلا ةجوحلاو «نبت ءاشركلاو ءيسحلا ءاسكلاو
 فيفخغتلابو ىيدشتلاب ٌىجاوح لاثملا اذه ىلع اهعمجو ءاجوَح ىسفن

 ؛عاومتو عئاوش اولاق امك او نم ةبيلقم جياوتح نأ ىرثو ياوح
 الا طل, ىو نطبلا ريح ةيواكلاو «ةليوعلا ديرحلاو

 اهادحا ١ فرط, لبق ىلا ناذكلا نم 00 «دوه.ض ةفلكلاو 5

 1 سوأ لاق عضوم ءالمرحو «ةهبلل نم ىرخألا ىلع

 انهلم لشأ ىأر امل هبتاحس -تعلتاف المرح ركع لذكت':

 تصضيببأ ىنَلا م . ا ؛نيدع ىصخلا ةبصحلاو

 «سايق ريغ ىلع ى ىرورخ هيلا بستلاو عضوم مسا 2 ةارورحو ءاهتفظوأ

 اهنطب نول ةريكلاو د 1 نسا تلا نغلا نم اسلعلاو 0

 ءاهرهَط نولك

 هب توبح ام ومو ةّيطعلا نم ةابكلا دودمملا نم هلو روسكملا
 لجرلا ىف لاقي سْعَملا اضيأ ءاقحلاو ِشَح عمج ءقحو ؛لجرلا



 مهني

 امحلو ؛زومهم ريغ وهو دوخأ هوأ وزنا وبأ وهو فلألب بقكُي ألا
 فامخب تون كاببح كيأرو كامح اذ لقي تاغللا ضعب ىف

 «كيمح ترمو كامَح تيأرو عفرلا ىف كومح اذه هَدَيَجْلا ةنغللاو

 4 نوْنَسَم اح نم «ىلاعت هللا ليق نم ةدودع ريغ زومهم امحلاو

 روصقم اجحلآو ءزومهملا نم :رئاظن عيمج كلذكو فلألاب هبانكو

 2 0 و ةاجَح عبج رمَع الب

 تح هنأ هب ثئجت ٍجح لاقي دود ريغ ٌرومِهَم آجحلاو ؛ةرطقلا

 . رمحأ نبا لاق تذنص ل

 انينص اًمِحَح هسْفَنِب ناكو اَهيلَع اً هسفن طرشأف

 ١6 ءأَجن اذا اجو 2 رجح نالف اح لاقبو اليخب اًكسمم ىأ

 لبقُم نبأ لق زومهم ريغ ريغ بناغلو اجّلملا اجخلاو ناكملا ىلا

 /ميلالسلا تاوهسلا ىف هل ىتبُت الو دالبلا هاجحأ رمل زيتي دق

 هس الو ْىْشَم امهب نوكي الف ٌةباحلاو لجرلا ىقفحي نأ افكلاو

 سكر دودمم ريغ ريمهم افكلاو «روصقم

 الخلا روصقلا نم ريظن هل ملعي ال ىذا ّنم ريغب رومهلا

 9 بغ لبجرلا مف ىلع جرختي ام فو لَم ريغب زومهم لوألا ام

 هابتحالا دحاو دم ريغب زومهم لوالا يوتفم ابحلاو ؛ ىمحل

 اكوي

 8 ىلا

 ه4) 2و. ذ) آب طقق لم رمغب. ©) آد للجو رع 4) ][5. 15, 26 هسا

 28. 0 طاجن. مك آد آب طم >طماو مدقدديجو ؟عمرس |. 10 نالف اجح

 (ه طم همل و, طم وعجم هلاطمسعط ماأاوس أد اطق اهدار اذ ءهمودكعل

 هد اطع دممعجأمو طرت ةمماطم» طمصلب زكتاطمسأ ؟هعاقت تمص“. ن) آب هتعتسملاإا

 بع (اطو ممتسأ هكاممو علم طمتمرب هللمل طرت ةسفاطمم طقتتلل



 فاي

9 

 ناو ءارغلا ليق ىلع فلألاب 26 ىمحلا لوالا روسكملا روصقألا

 0 ري تل لوا نإ ىلا ةزتسكلا ناك يلع تاتش

 2 نأ رد عاضوأ ىف ىدنع نسحألا نمابعلا وبأ لاقو ناو

 1 داش باك ؛هعشتت قاوارلا ىعأ تيمح, نم منأل ءايلإب

 امل ءايلاب 3-5 لقعلا ىككلاو «ةفوكلا لعأ بهذم

 عاقرلا نب ىدع لاق صرأآلا 7 فرشأ ام ىجاخلاو انركذ

 اناححو اهرارق .نيبا«عبتلاب .اًيواك ةطيطم ىف الت ناك
 رعاشلا لاق اضيأ ا ا هج نججلاو تع .ىدكلاو

 عمو ةيشلاب حركت ىلجح مُهنأك نيذلا ىتيبيصأ محرك

 كلذ ىلع هند 8 :ةّعلقب ىقوقدنكالا 1 حوتفملا نمو

 يحل نم نيكام ىضيضح رمألا كلذ لع ةصحوإ ىتيتح رمالا

 ١١ ناعسللا ىوعحلا صحا
 حوتافم روصقم ةأرملا امح زويهملا نم ٌريظن هل ىذا روصقملا
 لاق عضوم هع روصقم كييك نكيحا تلا فويس عت

 رعاشملا

 اشداَخ رخآو اوك مهقلا نم هب ىرت اييكاللر طيب كرقعمو
 0م ةطقق ؟ءنوعري 02 مطتعا ةطعطع هخع 0186 عرق ؟62ة10دقر 5ةعع طق

 (00 1١

 ه) 80 ]ر.2 1 عمكلاك ىطعتنممم آخر طعن طع منسم 15 4

 06 (217111, امء)ر 5 عمكلاو. 6) ]ب 5378 هذ 231. كال اق

 قوقدنخا جحصلاو خغللا ةندك 83 خواكلا هذه تعذو ١ك نسخ

 6©) ]ب طهق ه2 2231. : نئتيدح نلف نم كتاعومو نسحلا 5 لاق



 ارو

 ةلمولا وذ لاق عموم مسا
 قيقوتي وأ سقي نأ هانق بَ نْيَعل دعم ىترنعب ازاتأ

 نأك لاقيو 2؛0ىراو> لبق هنمو نهنتاظنل تايرابح راصمألا ءاسن

 : ؛هقَحْلَي نأ ءاداننطو كمان نك نقلا "ناك . لعقي: نق نام

 هتأل ءايلاب بتكي اذه ّلكو ثيبن ىوالحو «رئاط مسا ىرابحو

 ةسلللا رخآ َلّبَق نوكي نأ الا فرحأ ةثلث نم رئاكأ ىلع ٌريصقم
 نب ورع لاق فلألب بتكت ةررصقم ىّدَحَتلا نم ايدحو ؛9اي
 مثلك

 ٠٠ انينب ْنَع مهينب ٌةَعراَقَم اًعيِمَج مهلك ساّتلأ ايّدح

 رعاشلا لاق لجرلا مهَط ىنعي ٌبْذَصلا ىظحلاو

 ىلاصوأو ىابظح ىف سوع ْلْبَن ال هلو

 لظابلا ئرتكلاو ةهَقْوُف ققْطأ دق رهدلا نأ دارأ رهدلا ضوع

 :ةدكّدش بضقلا ايمحو «ىلألاب بَكَكَي

 هدو و ه8

 : ا اًيَذَكلا مسالا ءاذحا ينشأ ؟ هنيلخاو

 4) آب طق هدد تق: « متصاخو ك كلما نن اصّلُخ ٌىراوخلا نيسحلا و بأ لاق.

 ا) آب طدف هد سمعم.: دبشأو ... ءكاذكو اذك ام كي خلوق نم ايجحخلاو

 رعاشلا لاق كنذ (26*. هابشأو)

 ىرسلا عم تابكحاضتسم ام كيجاحأ

 ناسحب اهراثأ امو ناسح



 تآ

 مع

 2. ءاهنلا لاقي ءبلاب بتكي ىعيصألا لبق ىف روصقم ه ىلحلا

 ىلع نقلحو 48 فيلألاب بككي نودع ليو فلآلاب .بنتكيا ةدودع

 ىقلح ىرقع ملوق نم سأرلا فّْلَح لبجرلا ىلع ةاطذ ىَلْعَف نزو

 ذكر تام ىلعف نزوب ىديح 6-0 ؛ ثيبآتلل هقلأ 3 هنونت الو

 رجأ نبأ لاق ةيهادلا ىركوبحو ءديحي ىذُلأ نيعلا
 هانن دع ع 1

 ىركوبح ماب ثءاج ىَبرألا ىع
 ةايلح مكان لاك ؛ نيلجرلا يصل رهظلا ليوطلا هةر ىكربجكلاو

 اضيأ نيلوقيو اهنم ءاهلا نونذكي الو بلح ىلا هو رصقلاب

 رعاشلا لاق َنونلا نيقحُني الخ

 ه«فسو ربو نْيِب طلخت ففص ةَناَبكَر ةَناَبَْح

 اا د دنا يملا ىوهكلال / بك روب لك لاا نع

 ش «نطبلا ميظعلا ىطنبحلاو
 ميظعلا وفو ةاكح ةدحاولا ىكحلا روصقملا نم لوألا مومضملا
 ءايلاب هباتك زوجايو لوألا مومضم روضقم داو مسا ىسحو ؛ءاظعلا نم

 ةيطعلا ايذكلاو 010 ىنسكلاو 0 مضب ةفوللا لهأ كنع

 ايذحلا لاقيو فلألا لبق ىلا ءايلا ناكمل فلآلاب بتكت ةروصقم

 ىوزحو ؛ءايلاب بتكت ةريصقم ىكملاو ؛«ءايلا ىيحشتب اًضيأ'

 22 ىبلكلا. 6) آب 8378 ه2 08: 31 8 اقسقأو

 مقلع معط اهئاولح نم لدبت
 هه 12ص آل 20060 هذ 28. 0) 80 دم ةطع 1158. 86م ةطع

 (هرصتس م2917. 2 1 آل 15 200604 هد صوت ع. (, و7 120151121) :

 برضي ةسلخلاو اينحلا نيب علاثمأ نمو نيسكلا وبأ لاق



 ٍمهعب

 ءنأل ءابيلاب بنكي رايصقم وبرلا اضيأ اًشحلاو ؛ نايشح متينثت 3
 . 1 5 0 3 6, 75 07 007 ١

 ىعمصالا ل.ثناو ةبشتحو ءابشتح ةارماو شحو نابشتح للجر لاقي

 ءالعلا نب ءرمع نأ نع
 رج نايشح لك اهنم سفنت ةبرضب ىنع ممقلا ىلوا تهنهذف

 , اشالم ءاذيدش' ئشح ىشخي لجرلا ىشتح دق كلذ نم لاقيو

 هتيحانو هفتك ىف ىأ نالف اَشَح ىف نالف لاقي ةيحانلا اًضيأ

 َىلَخُهلا لاق ضرألا
 92 رولا ىلا نبدا ىنلا لقي

 10 نيابملا طيلَخُلا _ اًشحلا ى

 ءايلاب هبانتك عاضعب ز لكك فلألاب بتي نيل 0

 رعاشلا لق توناحو ا برعلا نع ىكحو

 اثح ىألم رارغ ناك

 هبتكي روصقم كاذ َلَعفَت نأ رح نتنأ لاقي قيلخلا ىركلاو

 15 نيوجنألاك قيبلا مراكم 0 هلثم اًضيأ روصقم ارحكلاو ؛ ءابلاب

 لبجع | 200007 ٍٍ ملوأ رسكب ءارحم ام «توصلا أ ةارحكلاو «ةاطقلل

 عمشل ىف ليفت كنأل ءايلب بّتكُي ةاصح عبج ىصحلا ؛ةةكمب

 ؛ ةلمقلا ىو روصقم ةاظد عيج اظكحلاو «تابصح

 ةثلثلا ىلع دئازلا هلرأ حوتفملا روصقملا نم ٍرَخآ عون

 ه) ]2 بككت نز آب ةمزلق هدد تقتل: فّرصي ءاح نيسحلا نأ لاق

 هب كيرأ فرْصُي ل اذاو ناكملا مسا هب ضيرأ فرص اذاف فرص الو
 .«ةغهقابلا مهسأ



0 

 3 ع ع 3 تي 0

 ١ ىم لامشلا ةايبجكلاو ,ةقانلا هايح ةطايخ ىنعملا اذه ريغ

 ام هّمِكلاو «ضرالا نم ظلاغ ام ضو ةءاذلج عمج 2اذلجلاو

 لستللو ردقلا تاج لاقي ه و مغ وأ ليبز نم ردا 0ك تل

 اذا «امهتعقر اذ

 ءاحلا باب

 00 0 تاجألاو 7-1 ئقنح كل اد 7 افحلا

 أ ادعت قات 58 ءاإ 7 ىنعع و 00 هنأ 5 7

 ىلع كلانا 5 0 0 5 فلألاب 0 روصقم كل

 ءاكبلاب ةوتكت نأ |يهركف هاب همخآ لبق ىذلا فول نآل ظفالا

 ءايحو دول ءايكاننسالا نم ءهايكلاو « نيعاب نيد أبيمجإ عما

 ءايلاب نتكي روصقم ليَ روسكم ةيحلا توحد 6 دود زئقانلا

 قلل ءاقنع كل لاقو ةايطنأ نو 5
 وي -

 عجام ويف د ٌْئ ةايح ىيح هناك 000 ص 5955 ىوط .

 « بارعألا توبيب ىم 50 لودلا روسكم ءاوكلاو

 بتكي روصقم ىنطبلا اَشَح اشحلا بابلا اذه نم روصقللا

 ىكحو ءايلاب بتكي نأ هضعب زاجأو ناوشح هتينتت نال فلالب
 0) ط ةوفمللا 5) آب طهم ؛طع صمت. ممأ6 : بلعت لاق نيسهل بأ لاق
 هحانلا نألا ىسانآو قبو رصقي قاتلا اج

 افايكل طبس اهئاثج ٌلعَج



 ىلاطملاب كعب ءانف 5 تح «فنج ف َكمْلا 55

 هتاف و هيأ, هصطخ ءارشلا اهتم هةالك اهعلشنب

 لاَ تاَبَعَخ هكايَج تو . هْيَدَي ىدحا داس ُتْلَعَج

 لصألا ىف هاّمجلاو مِهعْنَجب اوءاج اذا َريغقلا ءامَجحلا اًراج لاقيو
 : 2ءليخل نم رَمَلا ةريصقلا ةادرجلاو ؛ىطقُ ٍرفغَت سأرلا ُهَصْيَب
 هللا لاق لطابلا لملاو ةميلل مصب ءافجلا دوكمملا لوألا هينمفلا

 هروحامو ءىشلا ٌرْذَق هامجلاو فاقج ُبَعْذَيَف ُلَيِلآ امأف ءداعت

 ؛ ذاثأم ءاممز كلويقك ةثام ؛امج وه لاقي هازلا لد و

 نم ٌقملاو هلوأ قى رسكلاب ءالجلا بابلا اذه نم 2 7

 10 به دحاو مهي ءالج الا عدنع نيقأ ام علوق امأف «ءىشلا ت

 مهسب َّصايِب الا دحين“ تاكا انحني نودبري نود لوألا ح د

 ممخ قع هيجان يل كنا

 دّنَجَت نم ضر 8 ىذه الو ٍدققَم نم ىَنتيَصُقَ نإ ىل ام

 دقعلآ ىحكض وأ مييْلآ ءالج الا

 1 ةرتنع لاق صرأ مسا ىىو اًضيأ ٌدودعم هلوأ رسكب ةج
 ىَلْسْوةَتْبَعَراد ماَحاَبَص ىمعو ىمّلكت هاّوجلاب هلع رات ان

 نم ميق هب ريعيو ربغلا ءارعكلاو «نابصغ ىأ هفنأ ىنعي هاربق

 ءارعجحلا نب مثل لاقيف بوعلا
 ه) آب طقم غطع مدمعو, 2046: ىلع لملاب ءهالطم ىلاطَملا لحاو نّيَسحلا وبأ لاف

 :قابيشلا ورع نبأ ىع لاعفم نزو. 2) ظ ةمعوصفم هما 5 ه لعمر 15,1

 4«( 8و مذ( طماط آب 67 1[, م 2 ؟هعدلاعوو وأد. /) 1: طقق اطقم

 همحعج. همام: لاذل عضوم ىف نابب بثو فيرظلا ىلع بوصنم احابص



 نك

 م رخو هككلذك كيديدشتلاب 2200 تنزو ىلع ءىبجكإ ام رك

 «روصقتم ىباَنَج نزو ىلع ءىبج
 رجلا ىف ىعبصألا ىشنأو ةسفنلا ىشرجلا ه هلوأ روسكملا

 تبشهجأو تومي نأ نم اًعَوجح ىكب

 0 اهنينخ لعمرو ىشو رجل ميلا

 لاقو ردخبن اهيف ةايشم 0-5 :ةايزج ع عمج ىوجلاو

 « ىرج 2 ريع 0 ىضيحلا 0

 ءاوجلاو «هلفب لجرلا تْيَرَج نم ءارجلا بابلا اذه نم دوديملا
 شلل نا كليك نب ,هلثم .ءافيكالا !ىحق قلاب ءارتجالا اضيأ

 «دودمم ةهبشأ امو رهظلا نع سلا ءافج نمو ةوفجلا نم ءافجلاو 0

 ةاروجلاو ءرصقلاو كلب ةأرجو ةءارج هبو مَهقَملا ءىرج نالف لاقبو
 ءالبلج كلذكو ٠ ضرأ مسا ءالزجو ؛هالهجلا ةيلهاغا لاقيو ءمجك

 امس ةءاقنخو ل َْفَط عطق ىلا ءاعدجكلاو ؛ 4 ضرأ مسأ

 ١ اهلا لكل كرم

 «) ]ص آب 15: 3 5 ةهطماأطع» لوالا روسكم ىذجلا

 530 وهو ءايلاب 0 رودصقتم» 6) ] 5008 هدد مة عاط 6

 ه) 15 طا ه2 2232123 © نسخ جه ةطخسصل طقص0ل طقو 52162 (ذص

 الآ و5917]آ2) ءاكملا يح. )2  58ب 2005 اضيأ هص0ل هدطتق8.: ضرألا اع ءاعرجلاو

 خايسلا لمرلا ثا. 4) آرب دموع. 2046: ةمينغلا ءافانكلا نيس نبأ لاق

 رول 0
 3 5 > ا 3-32

 . ءافاناج امل ناكف هاربق اعمار اناتا امل

 (كطه ]1و6 مه ه2 طع ةوعمد0 طغعصتمغعط 15 وستكع 1!1ةعتطا©)
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 بنو هلو نورستكي دقو روصقم ر رثبلاو ءاملا لوح ام ًابجحلاو ؛ءايلاب

 ام حتف اذاو ءاملا اورسك اذا هب نوحيري عنأ الا امضيأ ريصقم

 بتكي لوألا ر روسكم نين ىدجلاو ٠ «فلألاب هباتكو ,ُدبل و ءاملا لبح

 «هلوأ ىف ىتلا ةرسللا ناكمل نييفوللا بهذم ىف ءايلاب

 : *ايلاب هعيمج بتكي امم ةثلثلا ىلع دئازلا روصقملا نمو
 ميطخلا نب سيق لاق راصثألا نم ىَح ىبجخ

 فنأ ْمفتارو انأ ةبطخ مهو ىَبَجْحَج ىنب

 كيرحتلاب ىومجو ؛هىعْلَج ٌلجر لاقي نيعلا طيدشلا فو ئعلجو
 رعاشلا لاق وبل رملا روك اضيأ م او ةنيدغ ودع وو

 9 لامرلاب 55 ىَرمَح ىَلَع اهشعر اَذ ذا ىلخرو ىتانك

 «توربجو ىَق ىتوربج هيف لاقيو اظيلغ 38 انا ىزنلج ) لمجو

 ؛ © مراولا بيتو ٌلدحاو ىظنلدو ىظنلجو

 ةفرط لاق ميظعلا رمألا ىلجلا لوألا مومضملا

 هتاَمح ْنِم ْنكأ ىلجعلا ىف نأ« هن
 1 دَهْجأ دهجَلأب ءاَذَعَأْلا كقنأي ْن

 كلذك ديدشتلاب ىبانجو «نامع كولم نم كلم ىدنتجلاو

 ه4) 1م 1+ زه ؟هنصل اطف دمع. مماقم (أص قع طمضسل 1 سج نستأو

 ل3 معودغأ (عمرص اطمغ هك طق هأطعت“ تماأعق) نيس 3 ىبعلجو.

 ن) 2 لج. ) 1م آب ذه 20060 هدد دتتقت.: نم انتيدم مسأ ىناوجو

 سيقلا ورما لاق محق ىنئادم .ٍ

 بقحو لذع نيب جاقنلا ىِاَعَل ذيصخ قاوج :نم اناك .اًنخرو
 4) آد ناوي



0) 

 ا 0 3 5 2

 :جأ لا لاق ءانجج وبجاو مح لاق 200 مَع نومهم انضيأ

 دهن ان بح هضمرم ىف َفجْوَو قدرمابع نم اماما اكازحأ نا تك عازر تح ه 6 ََ

 ضصق اهيف ا 0

 لوألا موتي ابجلا دودمملا نم هل ريظن ال ىذلا زومهملا نمو
 0٠ لاك نابكلا بودعلا" لجيلا مو :اضيأ :لبيو دود ريغ راه

 0 00 نم

27 

 «سئايب هلالا بيس نمانأ 5 ءابجع نونملا بير در نم نأ اَمق

 هس ناولألا 5 56 درطقم ١ ىاعلا بابلا اذه 0 ادت

 مرتكو ءاوعاج يمينا نولوقي 5 واوا هلصأو ةرهحو رجع 8

 25د

 هتلرذأدا ناك" ناو ا ءاكيلابا "تحكي ن رايتتخالاو 00 ني
1 

 ىوكالاو « « فورا 8 ر وص ةقلاضمل ريتخاف ن ؤلا م 0 عمتنجج الع وأولا ا

 بتكف اًديدَش ىرَج ىرُكي لجرلا ىرَج لاقي كر ل

 6 6 عيكاي ىأ ءاملا هيف ىبحك ىذلا ضوالل ىتفلاب ابلَل نا ةغللا

 نحل ليقيف نيننغل اهلعج ا ءالا ىباو )2 ضو دامك 00 ٠

 ءاوقلا كشنأو عقنتسملا ..... طيرضلا كلذكو ىبجلاو

 هش فول فر اذا ىتح

 ا ذأ لت اةححسلا ةياورلاو ؛طلغ انهو ضرحلا اًبَجاو لاق
 عسنأ 3 ىلأ نرألا نم فوج ىف ىأ ارامح كضم ايح فوج ْئ

 « صكن ىأ أبجو. ١
52 6 

 0) آد نمت 6) ]م آ 15 716[ 2076 ط6 1112© ن ماو 6

 عينك. 4) ]1 ةريص. ه) 8 هماعاسقاا فرلا كك 110 فورد.
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 510 ابلاقف اتم 5 اي اذاف حوتفم 0 اًضيأ هَنوَنَمَي ةدقو
 ؛ «هارجحلا هني

 قيداحو «كلجأ نم ىأ كئارج نمو كارج نم كاذ لعق لاقي

 ريصقم لكَتلا ىنج ا نم 06 ال ١ ىذلا روصقلا نمو
 00 نب هرمع لق ؛اهينَّجأ ةرمثلا ا كلوق نم هذال ءابلاب تع

 شربألا :جذج 59

 اذع نم 5 امو و انحنالا رهظلا 4

 ربصقم لوألا روسكم 9 ىبجالاو ؛ريغ ال ىلألا هباتكف اريمهم عونلا
 هنأل فلألاو ءايلاب هباتك زوجج ءاملا نم ضوخمل ىلا عمتجج ام وهو
 هلوأ رسكب ةأمللا نم برض ءاب,و ةدقوبجو كملا تيبج لاقي

 ه) آه آب زق 20060 طز ةصماطع» طقص0 : (18[2. دبيحاو) دحاو ءانعمو.

 م) 8 غم حلا دقو لوألا ب بتفم ريصقم ردصم بو ةيراذلا نم ارخخلا

 © 1م 1: ذه 20060, طوؤؤوممم طق ائصعقر طرع ةصماطعع طقضل : ٍرجارلا لاق

 ءارجلا عم كاذ تّملعو ءالعسلا ىأ مأ تسملع دق

 هاوخلا ىلع ًليكام معن نأ

 01) 8و 2: 1. هدلال 1 [تسغ هد غ©طقف ممععأنب ؟طقعو أطف ؟طملو

 مدععمبجم عمر ىرج © فذخلاب زو ممموماملب زغ أه مناأعم ٍلَجَأ

 ) 1 مملاوم همعمصممانقلإ' اتمينحع. مث) آب طمع هن سقت 1 لأ فيدو

 و) طابجلا مز آد آب أب 10060 هم سدعج : ىف فورعملا نيسفلا با لاق
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 ااا

 نينا نيفثا اوءاج ىأ تالت اتالكو ا ناحأو هانت عانت ميقلا

 هلكأي نبت ءادتناو «ناضلاو عملا تاوصأ نم ةاغتلاو «ةثلك ةثلثو

 كيركتب ءابوتلاو «فرحلا ىيدشتلاب اًصيأ ةاغثلاو «ىيدشتلاب رقبلا

 «5 بواقتنا نم ةزمهلا اك

 ميلا باب

 ءادجلاو ؛ةيطعلا وهو ىوذكحلا ىنعع فلألاب بتكي روصقم ادجلا

 اَضيأ وعلا. نع ءادكلا ليلقل انام نأ لاقي د.حع ءانغلا

 00 كلذ ءادج خقق 3 تلق مام 0 بوض نضل باس غلبم

 11 - ىتنألل لوقت كنأل فلألاب 5-2 00 2 ىلإ نم الكلاو 10

 اكان لكك فلالا تكي روصقم اًصيأ الّكلاو واولا هلَصْأَف

 رعاشلا لاق

 ضْمَع 1 كلككل عقفف الجلاب أ باصلأب كلككاو

 00 حلل يلئانما نعي مىعلا الح نالوق نم نودع الكلاو

 ىبرج لبا لاقيو ؛هءالجلا مهيلع هللا بتك نأ الوَلِو 4 ىاعت هللا

 ءىتن 2 هابرج ضرأ لاقيو « لملاب ءاهيبلا ءابرجكلاو «بركالا قيوم

 ءاولج هج لاقيو ( ةروبصقم عوير ىنبل سوف مسأ ىيبلجو «اهيف

 هو دكملاب

 3+3 202 مدل
 ©) آل انت انت. 65) آب 200ع هد دصة2ع.: ىو غبت عمج ءابتلاو

 سائلا نم ةعابللا 0 الج: )1: لجو ره - 0 1502



 ان

 ناكل فلألب 5 بنتكت هةروصقم ايرثلا مومضملا روصقملا نمو

 محازم لاق لجرلا هيئثتسي ام اينثلاو ءاهرخآ لبق ىتلا ايلا

 ىليقعلا
 ىرقلا و 0ةنلاسم اًمْنُملأ كنتم

 5 2 فا 8

 ففقافق اهنم نييكللا ع ءَمَتحامِب

 ؛ مئاوقلاو سأرلا نم رازجلا هينثتسي ام انعاغ اينْثْلا

 ةمألا ءاداتلاو «عضوملاب ةماقالا ةاوثلا بابلا اذه نم دودنملا

 نيب وه ام لاقي هاّرفلا كلذ ىكح هكيرحأو قاثلا فرلل ناكساب
 نم :ةموتلاو :دوُنْمَم ميلا مسا هاتكثلاو ةنتلاو « ءدتأد الإ ادق
 ند "باب فبل نونو قا بل ةاينثلا ةعلقتملا ءاسنلا

 رعاشلا لاق عضوم مسا 0 ؛ 4 سايقلا

 هيشاوح" سسمي مل كدب لاب اه
 أى .

 ه) 2 ريصقم. 65) 2 5 1. ه008 هد سقعج بأ لف

 ءاطلاب ءاطاث الو ءاداث الو ءاثاد ىباب يع ام ةديبع بأ لاق نيسمل

 ناداثو ناطت (8[3. لفن) لفقنو (عمج نيهيف ررخأو ةمجكم ريغ

 9و هظأثلا نم ديخأم نونلاو اطلت ناطأل ناك نيسنلا وبأ لاق

 للحولا ةغدرلاو ةغدرلا. 4) آد آم زق 50040 هد سقعج. طزن ةسماطم» طمضلب

 طمسومص طم انموه: ةفورعم ةَدّْنكل الام ءامرثلاو نيسمل بأ

 عطتلعغ ه طنمل طمصف طمم هل0ه4 نص 2ظهمام'اتاج) : دودع ءاريثلاو

 (0[3. برذ) بيوذ وبأ لاق فياطلا فشب ةلبصغ

 ساوَج اهنم ءارمقلا ىلع لت 0) / ًاعنصا
1 



 مع

 اغلا كاب

 جنأل ابنا ندعي روصقم ىدنلا نم ىورتلاف نيبهجو ىلع اوثلا

 : 0 نايرنلا كخم ىقتلا راطم َن اك لاعت نايرت هنينتت 8 0 ر

 نازك وهنا ىكا قب د ىرَتو ؛ نطابلا ىرتلاو رهاظلا ىرتلا

 لإ ءاملاب :ىتكي رو ىنتلاو 0 لاملا قرشسك يف ءارثلاو 5

 هل لاقدو ءايلذاح -0-0-- روصقم لولا روسكم كسلا نود ىذلا

 ءارغم نبا لاق اًضيأ ناينثلا

 اناينك ناك اا مهوب مهذب اج ام اَذا اناتث ىت
 ىحع لاق اقوم 0 قرم داعي ىذلا ءىشلا 0 اضيأ ىبنتلاو

 ىدابعلا كيز نبأ 0

 ددرتملا كي نم ىنه ّنلَع يلف ريع ىغ مّن نا لذتأ
 لوألا مومضم ىنتلاو ءروصقم اهووطنا وهو ةيحلا تك / يتنلاو

 رداسلا لاق نيننالا ىدع ريققم

 135 ([ ت11 كليف لو ملا ١» ةثلثلا الا تبلح اَمق

 1 د دامت نيضلا! عم لاب دندوب ةمضقكمالا» لوشلابا هيي د
 ةخلونمب رسللاو كلاب ةءانتلاو نينكأ ن !قيخا أوءاج طل ءانث كنك

 ؛راحلل ءانفلا

 ! نبت, اذنهإ نم قو وسلا قسما ريظح ل« قدشلا" روضعتلا
 هلصأو ءايلاب بتكي روصقم علا نيب عقي مظلل رمألا ل

 َْن بو ع نزو ىلع ين 0 وو كروت اك لاقي ز ركلا 0

 ( نينز لا نيتررغلا نعد ام قَكَنَي



 اورو

 ؛ءايلاب بقكي ريصقم ٠ ىقتلا هلوأ مومضملا روصقلا نمو
 انالف َتُيَلْثأ لاقي ةلاوكلا ضو ةالتلا بابلا اذه نم دوديملا
 ةذمذلا هاطعا ءالقلاو ةّيلدعلا ءالتلاو «هيلع هنذحأ ىأ نالف ىلع

 ش ريق لاق رجلا ءالقلاو

 5 هالّملأو ةلاَقَعَلا نايس َمُكْيَلَع ٌلْخَع ٌنعاَ روج
 تلاط ىلا فنعلا ءاعلتلاو ؛( عضوم 7 ءاممتو « باوتنلا ءابرقلاو

 0 « نبصتناو

 ىعع ؛قلتلا بابلا اذه نم ةلئرا روسكملا دولمملا نمو

 هيبش قو اتيت للجر لاقيو ؛ 4 ىسفت ءاقلت نم ىلاعت هللا لاق تع

 ©١و نت

 10 « طغت اهه ةيفم ةسكرتلا «كيلعلب

 عْفَدلا ضو لوألا مممضم ءاردتلا بابلا اذه نم زومهملا نمو

 لاق ترد نم

 برْغَمْلاَو لعاوصلا 0 ءاردنت ىنذب ميلا اَنَصَهَن

 « سايقنا باب 3ك لخدحيو اكن عمج وهف آكتلآ امأف

 ه) آب 5008 ند 22418. : داو 01 ىقتلا ىف ءانلا نسف ونبأ لاف

 كلبق نمو هماخولا نم [ةأكنو] همت لشم بنتو تيبقو نم ءهنأل

 ؛واو نم ةلدبم ىرنت نم ىلوالا ءانلاو ؛هبلع ثاكوت. 04 اطه 401-

 اهوهنسرج مدهدديجم ةدلرب اطو 85عوك «.همه اهنَّل ذه !ههتطاع. 8) آب

 ةيبينلا, © 1م آب ذه 20060 طوب هصماطقع طمصل طقاعوورت اطقم

 اذه: اهل ىَدتْهُي ال ىتلا ضرألا ءاهيتلاو نيسححلا يبأ لاق.

 1) آخم» 10,1.



 ١م

 انزلا وهف كملاو رسلتاب ةاغبلا اما ؛اكوعلا ىو ةميمث عمج مئايتلا

 اتضح نذإأ نأ ابل ىَلَع مكتايتت 5 افكت الو «ىلاعت هللا لاق

 جيربتلا نم وهو ك0 ءاحرب هر هردص ىف دج ىف لاقي هءاحربلاو

 عيج ءاطبو ؛ةىرب عمجن ارب 50 ناسنالا نس دهجلا غولبو

 نأ هعضوم 8 4 هركذي سايفلا 3 ع 0 عمج ويف عار 5

 ءهّللا ءاش

 ءانلا باب

 ىوني هلام ىبت نولوقي تأ ءايلاب بتكي روصقم كالهلا ىرتلا
 «كله اذا 3

 3 0 0 36 هلق كلا 6 لوقت ءاملاب 000 روبصقم ع.ص
 ةروضر

 ؛ هلو أورسك 0 عضوم مسأ م ؛و نيبكلل هلك 7 ىلاعت هللا

 ع ا 35313 00 نا 3 دب 0 4 1 0 دج

 « 1: ةرتاوتم

 ه) آن لجو وع. 6) لكم. 24,33. ه0) آب 8008 هن 23. 5056

 2) > ركذي. ) ةد لاقي. م) آب لجو رع. م) 1502. ب

 7) 2> طقم انلسر 6م1 66. . 2 80 1م. (28,46): 2 هصق آب ىوتَك

 /2) كد 2008 هد 22818. : سيفلا ورهأ لاق عضوم مسا ىفونتو

 لعاوقلا باقع ال ىقونت باقع هنبلب تفلح اراثد ناك

 ا ا و



 اذا

 ناغص ىَصَحَو ٌلمر هيف ىداولا نطب ةاتكطبلاو ءاّضيأ ه ةءاَبَملا لزنملل

 ءاغوبلاو «ربكو ةمظع ىأ ذكملاب ةديدش ةاوابل نالف ىف نا لاقيو

 رعاشلا لاق فيقدلا بارتلا

 «ناَمَحَقْلا اَهَئاَعوَب ىف نادغبب ثرفعت ام عبرأ الول َكمعَل

 1 ىعارلا لق مككملا ديل .ىأرلا ةالزبلاو

 ُنَبْللا ةماتجلا اهب ايعي هالزَب هل لو ال تاوّدَب ىذ ِرْمُأ نم
 ؛مأشلاب ةيرق ةاقلبلاو «لسكلا نم مربي 3 هلونم مزالملا ةماثجلا

 سانلا ةعامج ءاثغبلاو « هاوُمَنلاك منغلا نم هاثغبلاو «ةالقلا ؛1كيبلاو

 ليقت امك ءاشربلاو هاثغبلا ىف انلخد لاقي ءاشبلآ كلذكو ءاضيأ

 10 2 0 0 دي 9 لك ني هامضذ ىف انلخد

 ىنارهب ايبا 05 ةعاضق نم بل را دنع دم

 رارفُنآ ١ لاققلا اكَب ال 0 ة ىجْنُي قلو

 1 ؛سانلا مظعُم ءاسانربو ةسنربو «ءاكورب ىووبد
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 دودع ريثل ءاغب بابلا اذه نم هلوأ مومضملا دودمملا نمو

 رعاشلا لق هتجاح هاغب ىف نالف جرخ لاقي
 مئامثلا داقْعت هريطلا١ ؛اقُب نم ةّئَعتْمَياال

 ه) 1, 2008 ه معجم. تمغو هؤ] مطنعط ه عممل لعقل ذه هطاتأ

 هءهام0. 1 :هم0 ناعضوم اهل رمبلا 8ءابمو ءىشلا ىلا عجملا 8ءابطاو.

 1"طم مممأ ذم ندنغو لامعتطاو. 5) آب هموجتف هد دقن. .١18( دشيو) دشنيو

 ىملني امو. 0 1, ممله ناتدحلا , طنغ ةمجن هد سمت. ةطقأ طق

 مربطغ ممهلتصإب اه تارمغلا. 4) © ربكلا,
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 ( مجرات سيف 9 ىبصال م 3 كلذو 0 سملا ثجاتنملا

 ؛ ةمجحعملا لاذلاب للطابلا ىرذبلاو 2ةر امرنا نم ىرشبو

 نالفل ءاوبب ن ا لاقي ُمذاكتلا ءاوبلا بابلا 18 نم تملا

 هلال بلا كل بأ ليفي نأ ذل فكي 0 ام "أ

 رمهاع 8 فوع 11 ملت ان امه ىف مكناف ءاوب ىلتقلا 0 را

 ا نيب هىذب نالت خلوق نم ءاذيبلاو « دود *اقبلاو

 ىلا سنأقست ل و ءاهب كفاكك 00 ني نم 6 ءاهبلاو

 ًءاهب نيبلا ىهب ةم 0 تيبلا و 0 ١ اذكنأ ءاهجلاو :قىلاخخ

 نأ لاقي ىنذبنذ ا 1 5 خلوق كنمو قرخكت اذ 0

 ةينبأ 5 نكت سيلو هقركانت تحديا قوذ 10 ل

 ءاتبلاو ل هريكلا +البلاو « فوصلاو 0 نم ةينبألا امثا

 رعاشلا لاق 7-5 عضوم

 0 / هاتبلاب 0 0 جر]
ّ- 

 لاقيو الونَم ياوبكا لوف نم ءاضيأ قونملا ةءابلاو ماكنلا ةءابلاو
 و

 4) آب 2048 زومهم ريغ. 2 5) آس آب ذه 20064 هس سقتو.: وبأ لق
 2 د 9 2 6-2 500 22 هاد

 لجرلا وحب لاقيو اعيمج ناتغللا هيف زم الو زمهي ىدب نيسحلا

 . زومهم هنأ ىلع ليلدلاو وه الب د رمهلاب طم 211هتس#

 1008 هنو 1116عتط]عر طوزط ع نتتتثو 8012 © آن ءاهبلاو.

 0) 2 لعصي. © 2 71568 151126117 ةربخلا ب ىطمصءعوف ةطع 01-

 عتسمال "هولتسع ه2 آب ةربخأ طقف طووص ءطقص عمل طوع ةطف ةدصنتق 4

 1م 5 /) 2 اتيلان. وم) 1م آب 15 20060 وج ةتمةطو»> 4

 جطو»6 ةطق النصف نالخ



 رعاشلا لق ءريصقم عضوم مسا
 اًلودَم ءاّمسأل ىَتْيَب ىذب « نفع

 الوم ىنابترملا فحشك ةاميدق

 لاقيو بنرألا ربو نم اهنا لاقيو فوصلا بايك نم برض ة:َينابنوملا

 5 ةثلك نم رّثكأ يح هذَل هايلاب بكي روصقم ىيقبلاو + بتربم بوك

 بتكي اضيأ روصقم ومو مصلاب ايقبلا لاقيو ©كلذ انيِب دقو فرحأ

 ؛ نيعاي نيب عمبجلا «اويعركف هدي هنم فرح رخآ لبق نأل فئألاب
 رعاشلا لق يرثك ندع ىزه

0 
 10 رعاشلا لاق سوصّلبلا ىمسي 0 ىمسي / كد ن 3 لاقيو رئن مسا ىصنلبلاو

 ىصنتلبلا عَبَتَي ا

 ناكمل فلألاب بتكي ريصقم عموم مسا ايدربو ؛لوألا وتفم يع
 :ىشرم أ تب مك ل يي ل ل

 ةدنكيلاو ءاًديدش اًضيلغ ناك اذا ىرتلبو ىدنلب َّنَمَج لاقيو
 15 ' «بصقلا ذماتلا ءاسنلا نم

 :تبت ىمهبلا بابلا اذه نم لوألا مريضيلا روصقملا نمو
 ىعمصألا دشنأو نايبصلل ةبْعَل مسا ىريقبو

 تحتمل ديلولأ ىريقب َكَلوَح ُتقنْتَت ىَبارْظلا هراقآ نأك

 3) آب مفر. ذر ةطصماطو» عوملتسم اهقأمقل هك اميدق 18 أانسنوو

 همععوعلتممع غم آررذص ؟طتعط هنو غوص ةانوالو امهداقو اطو ”هلق

 اصيأ امسرو» ه) 2 هاب. لاا ابقبكو 0 راشا .٠
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 ٌليوعْلا الو هابلا ىنغي امو اهقاكب اهل «قحو ينّيع ثكب

 هذم نمو نركلا ىنعم أ مسبب بهذ كر رضق مف هردصو هدمف

 اذاف روصقم ماللا كيدشنب ققابلاو 00 ىنعم ىلا هب بهذ

 ١ < ىنق اي ءالقابلا كلفن :هكحكم ءاللا 0

 رخآف وه فلألاب بتكي روضقم اربلا بابلا !ذه نم روصقملا
 لك لاق داوشلا دكلضأ" ىنأل فلالاب بتكو  هجورخو.ز رجاعلا

 هس 35 0

 مظعنل 520 نتجرخأ 3 ةأرملل 0 < 2: ءاوزسب ةأرمأو ىَسبأ

 ا 1 نأ فا ظك طب اطخ 2 خلوق ع نعي < تزابن

 © فلاب 0 روصقم اصعب

 ةقان لاقيو «روصقم ىرلبلا ةثلثلا ىلع دكاملا روصقملا نمو
 ىدهب وو < ءايلاب 0 روصقم 6 خعيرسلا 0 كيركتلاب 0
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 م 0 6) آب طقق ةطق 2231ع. 2056 : ([1. ريشلل وبأز نيسحلا وبأ

 ا

 ك1 5 كين 0

 دحتملا الا ءوزبلا عبي
 014 طف ةوعم»0 طعصتععاط هدآ1ور ةطع ةعوذ ه0 15 !1ةعتطاو. ؟؟ذغط

 طف 210 ه2 آخ (559111, كر ه. 7. ارب) طم »67ه, 16 18 م0851516 0

 6عمقأان عا ةطع 2215812 ع 70105 38856 8

 دكرسم اهمانس ةقات وأ

 2 ]صه آب 15 20060 (ةطمعم طق ]1268) نيسلل 5 يشتد

 لاا هيلطلا" قضوا ىكشب وأ :
 ةكرذل ريثللا ونلا
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 بصي .فقي ةيلبلا نسا طيب لقنا ريصقم لوألا روسكم هين

 نمو لوألا َممْسَم ْدَيْنُب عيج هلَعَج ِهْمَص نيف ىَنُب نولوقيف هّلوأ

 «ةظسينبو ةينب لاقي هنأل لوألا روسكم ةينب عمج هلعج هس

 ةئيطخلا لاق .ممصلاو رسكلاب

 ريصقتم لاب وهف ىشلا َىِلَب كلوق نم ىلبلاو «رسللإب ىنبلا ىوربو
 كلوق لكم هالب كيلابأ 0 لي اع ردصم ةالبلاو «ءايلاب بتكي

 < هر كيمارأ ام

 بابلا اذه نم ادودمم وأ اروصقم ىتاي اممو
 ليقثتلاو فيفختلابو تاكركلاب فلتخا امير هنأ الا لحاو هانعمو

 روصقم لوألا روسكم ىلبلا < كلذ عيمج ىف اًقَفّتم نك اميرو

 جاجحعلا قا تدك ها مئافي دقي كيلاب بنكي

 لوألا لاقتتاو ىلبللأ و 2 لابرسلا ءالَب هيلبي ءرمْلا

 لاقيف تّنُم اًهِلوَأ عنف انابف ةررصقام لوألا ةمومضم ىسوبلاو
 نهدف دحاو طفل ىلع بشو م لبي مناف اكبلأ 4امأو +هْسأبلا

 ىلع ىلا تاوصألا عيمج نأل توصلا ىنعم ىلا هب بهذ هدم

 لق هللا ءاش نأ :عضوم ىف قكلذ ركلنسو ةدودع هانبلا اذه

 نر 1 زدزومعأم (طعفقو 60 00 م) 85 طواط آد هنتل 2.

 ) 1 هرتأاق ليقن ام 0) آد اماف.
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 ا

 - د 32

 لحاولاو ودم 3نوحبعت امم ارب ىنثا «داعت هللا ليق ا
 هاوبلا نأ لجنلا ليقي ةاوس هيفا كتوملاو 0 عمتلو نانثالاو

 حوتتفم راو و ءءاسنلا كلذكو كنم غا 0 تا كيم

 0 هدا ناك اذا اترك ١ اكانعو اًذناي + ىكب 4نيع اي
 05-20 تا 4

 3 لكككحات ةعلحل ف ةرسب ع بج روصقم هلوأ م مضب ىوبلاو

 كاب 3 اذهلو كلذ اهل نتاعج اذأ ةقانلا ا لاقي وهعبلا

 ننآ

 هلو مضب ءاريلاو ءاضيأ ٠ 00 عيتلو هلا ا نأ هرك ذن سايقنا نم

 ف لاقي ءىرب عمج رسللاو مضلاب اًضيأ ءاربلاو دياب جمج ه كلو

 0ك انك ل دقوا ماتا نرد ىداكفا ارد لططألاو ةاربو هارب

 ةهيدبلا 8ةءادبلاو مديلع ناك امع ىأر ريغت ىأ دود ةاَدب0

 ايو ءةهازبلا لاقي امك ةءادبلا لاغيف اضيأ مضت كقو كلاب

 قشقأو كبد 7-2 ند لاقي فلانا 0 روبحقم ع مسأ

 اور نالب ها ىلا اَذَب ىلا اًبغَش تببح 0

 مهب 5 عباصألا لصافم ىو هاحبألا 55 روصقم اَصيأ انو

 هانبلاو 57 زمه اذا ةعيحب هدب لافيف, اهطسفا نكشي هدد 1ك

 عيَج هلوأ رسكب اًضييأ ىنبلاو 0 لوألا روسكم ناينبلا نم

 - 1 9 ©6) الل لاعدو (80) كنت. 8 0 00 2 6 .43,26 1561.2 )6 ١

 ىنيع. 6 1 آب 2 هلو مضو كلاب. م) 02 طف صه ع. 6

 رص آب هلو 2 16 7005 ةهصو 1ةعئااع. 2) 1طقذو 50 005 6

 :116هعلطاو اص لم, طعاسع ندنتنع هطا16ء"ه660. 7) 2 نا !ديلو. 2 آس 58

 013 2231. !!جيباو.



 ان

 يدل رايشأ ةيصو هط ه ْمسأ ْمَلَع ميطضلاو ايدع رأت

 ضوملد تيزأ لاقي ضوخلا ىلإ هللا بَصَم لع موي ام ءاالو

 رعاشلا لاق 3 « هثيَزَأو --

 تي و و ب تا
 3 مجنلا ٠ بأ لاقو كاملا 3

 هئادعراو هيفاقأ م 0 ئابرذ نم رغدلا ادق قْبُي ما

 7 قياسا 6 ءىش للك نم ةقيرطلا /ةءابسالاو « هئابرت لاقيو

 لَخْنَج 5 ةمالس لق

 بيجْرَق باصْنُأ اَهقاَنَعَأ نك اهب ءامدلآ م ىباسأ ثايداعلاو

 فرَشم ءايليا ىلعأب ثيببو

 ءابلا باب

 معاشلا لاق ةءاهلاب بقكي روصقم بارزا ىربيبلاف نيهجو ىلع ىببلا

 ىَرِبْلا م راس ند ف

 ١5 نم ”اربلاو ف فلغلا نأ ىأ به ىلا ىأ ىرذأ ام لاقبو

 ه) آب ؟ه؟داأ موق ةهر"0رت نمانقأ] ا" عضأ. ة) آد 1 1 رمز (ةزعا). © 50

 1 .آر ضوخلا تميزأو» 0) آد ةيايرت (ةاعإ). 6) آب زوق طعو ةيابرتا»

 /7) آن :ًابشألاو طماط طفرعو مصل ؟تنرعس طم" هتع و) ]5 قاشأأ, 83) 13 هردنأق

 ام ىطمام مدمعميعو ؟عمرس طفعم غم ؛اريء قم ]1 طقم مولصأمل هنأ ذص طق

 [ماعمل بعام 13 معوومماوب "مرض غطق ءابلا باب غو أطو نصل هك اطقم

 قمم( طملا هك غطق طمملعب مم مصر ةسل ةنعط معوفأ 011700008

 [عمرص اطف سو هاغطف»ع طلقف. آب مضل 1, اطقأ 1 هودلل تقأ رهولعم نقو

 نأ ]1غ طسأ روعو والمس. 1"هرع طق مدع لت عدادعب ةوو طع [ضاعملنعأأ ولت



 ثايب

 مب 0

 لد

 جاجحعلا لاق لضنلا راغص ءاشالاو

 537 - عورم ن > نهم

 © ىربعسلاو ءاشالا هب 0
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 محا 3 وى ب ََت

 رءوس لاف :ءأ هلحأو تين 0 ءأ

 هدا نشل رسلاب اعل, ىتجا .نينلألا ملصم كصا

 سيلو ليج نزوب لعق هنزو لصالا ىف ء سابعلا وبا لاق
 ركذلو ظفللا ودم هثأل هانركذ اتكلو ءانبلا لصأ ىلع دودممب

 ءابلا رسكو هلوأ تفي ءاعبرالا مويو <بابلا اذه ىف هل ءاملعلا

 ملعي الو ءابخلا هدمع نم دومع وهو ءابلا مضب ءاعيرألاو «دودمم

 وح عمل ىف ريثكف ءالعفأ امو < بح رولا اذه لع ءاج هنأ

 اهيف ىلا ىهو ةاطقرلا متغلا نم ءاترالاو ؛ءايفصأو ءايبنأو ءاقدصأ

 تا تا 5 ند دس باع

 ءءاخالاو «ءىشلا تيببأ نم هبالا هلوأ روسكملا دوديملا نمو

 . ةتيطحلا لاق سأ عمج ا

 ا 712-20 3007 عد مم - دمهم د

 ءاسألاو ةسبطألا اهلكاوق امل سأل 0 نول ا

 َن ضع لاق 5 ماهقلا ىسكلا انالأو را انج ءىشنلا غازأو

 ميطخلا

 ه) ظموافط طل ةهصل 2 مله !أ أو. 6) 2 005 ةطف 511012: 0

 ممجوم ه2 ]ن7 ”>«-طابسسسمر ؟؟طتعا 15 50 او مدس هعتذطعت»» زن طب 2017

 111 ةيمرلار وذ لاقو

 بقع هل ئرملاو ورملا عيال نم هنتبقعو مونتو ءا' ءاهلا
 - د

 6©) آل 706911568 كمع.
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 ٍجاَجحعلا لاق عضرم ىمتآلاو ه«ربصلا ىسآلاو
 اسغملاف ىّمتالاب هَلْعَرَف

 ”يرج لاقو اطقلا نم ةَعْطق ةدلُعَر
 07 هال 9 ترد يحض 406 »1 < ةع. 11 ع

 7 ها روسد دهب يسوع ففحخحم لصرو ىمدالا نم انرمس

 0 طبل ع

 ق4 مرطن بتكع مبخو ىبارعالا نبأ 2 ةنرالاو ىفرألاو امرا 3

 <« دشنأو حفتنيف

 جر جرقملا هولا محكشت ناذع

 نالف دعق لاقيو < عضوم ىطارآو «ةجاحل ركبي ال ى وذلا نادهلاو

 10 < تابشخ عبرأ ىلع 0 تبببو عبرت اذا ىواعبرالا

 ءماكرلا ّلثم لكتلا لمح ةرثك ءانالا بابلا اذه نم دوديملا

 قراصتالا ةحاور نيا هللا دبع لاق هريغ نم]

 تالا ىفس < لحب ىلابأ ال كناتغ

 نم ال اهمانا نم تبع لوقت" اًيبارعأ ثيعمس ئعبصألا لاقو

 15 رجاولا لاق «اهءانا

 /[اهئاتا ءىحب اًسْفَن ٌةَبْيَط

 تن) 15 هرت.  ة) 13 هدد, 58مرد طعم غو (طقف ةهن0ل هآ غطق 6186.

 م 11ةه,م طوعتمم طق (ةرعغ ذص آب (ت آنمدلتس هدقتقر ة[8. ه6 طع 83

 دكدعوسسز اطقم ة6عمغ نعم ]ةمكحوف هغ ىطتعط هعف اد ؟هدع هزه لمن (طقإل

 معطمسا]ل طف (عممصقمموول. 4) 8 ه00ق طععف نأت اذا. 4 85 هلله طععم

 الم ؟هالوروتمرم مدععمجوب مطتعط ذه ستتعفتسب طن طواط آب ةن0ل 1”:

 (؟عمرص ءيمبغ نم هه مع هه اهئاثار. ميز 8 ؟هءماأ#وو أطعم دمطماتأ ءانأ

 (امواعقل نأ ءاثأ)



 ا(

 اك © 2 2 - ميم - نمع 2 <. 0 _نمع

 رقد خب انيق بدالا ىرذ ل كك ىلفحلا ٠ 6 «ةناتشملا 5 نك

 رعاشلا لاق زيوهشلا ا مسا 0 توالاو تنل !قوو

 ةحامس نى 2 نومعطي ان

 ميل نم لا الا 58 ل ايعتم امو

 هد 1 21-2 0 3 تع لعل

 ىضمعيو 8 1 اهيبف حأب اددسشي ةيسم 6 نيعلا كل ركام يوبالاو

 ى

 ريصقم ىحكضالا موسلو 6 ةودع 3 باي 6 ره لاقي الناجح اهيف

 /رعاشلا لاق عضوم ىلجاو < ةاحضأ عمج ٠ ىكضالاو

 تاس الحل 5

 ىلجا نم ا تاذب 0 ع

5 00 

 راصعأ كنتم ميدق كنم كيوعلاو

 حتا 5 ادم نسم هل راكلا لا لأ نو

 ءالأ عبج لل ءةعبأر .ىدلألا 8 اقر ناكو 0 زاوخلا

 لاقدو هي فنلألاو ءايلاب 256 و هنأ ءأ ارغلا معزو روصقم هللا

 لاز ام لاعبو ا ىل 6 دك هاريجكأو هاسيرجحأ 7 كاأذ لاز ام

7-6 - 3 
 2« روصقم اهنالكو اضيأ دأريبجو كلذ

 ظرمحأ ىبا لاق ةيهادلا قو ءارلا كيرحتب
 مس 3 6 -62 2 2 30 200 -

 ىرك كوبح ما تءاج ا ىه اهنأ تنقيأو ىليل !اسغ املف

 ه) 8 اسدلا 85) 8 2005 6: ماعطلا ىو ةيداملا بحاص بدآلا

 نساذلا ضعد (. ابححي) د ىأ مقدم هلوذ و ءديلاأ نعيمي ىلا

 سانلا نود. 6) 8 0 0) 1 وبلا: 0 ل ا ١

 هدس. ةطم 10110هع1دععب "ه8. )7  8 اهذأ. /) 5 تلاز أم

 هل سلا عر 8 دج, )-  متاع



 روصقم آجآو ءاًريثك هليمث ببعلاو ءايلاب بّتكي ٌروصقم ىتآلاو
 لاقيو مَلْعاَف أجأ !ذع نولوقي هزمهلا هلصأو ءْئيَط ْىَلَبَج ْدَحأ وهو
 جاجععلا لاق ىَنْلَس وخلل

 اجأ وأ ىملَسب ىَلُيَل نكت ناق
 ؛«فئاللب بتكيو هاجر دَشْنُيِ
 نم ىلوأو ىعفاو ىورأ ةثلثلا ىلع نشارلا روصقملا نمو
 تبراق ىأ َتِوْنَدِو تدك ءانعم ةىلواف كل ىلوا #ىلاعت هلوق

 ميق معرف ىطرا اًماف ءلعفأ نزو ىلع نآل ام عيمج كلذكو
 ىلعَف نزو ىلع اهتأ /مبق معزو ٌلَعْفَأ نزو ىلع اسهقزوا نأ

 ةدحايلاو ىطرألاب غبذ اذا طوزأم ميدأ برعلا ليقب اوجانحاو
 رطاشلا ىبرآلاو ءاًعيمج نيهجولا ىف و ةروصقم ىفو ةأطرأ

 صو ىقلا ةأرما لاقيو بيز, ىبزأ هلو انب ريم لاقي
 ةرعدلا ىلفجلاو < نيعلا ةكركم ىَلَعَف نزو يلع ةرهو ةعيرسلا

 نْيِمَجَو ىلع ؛ةفرط ثيب دشْنيو ىَلَقَجألا ليقي ماضعبو « ةماعلا

 ه) 13 زمزورعأم (طعفو 56 مطتغمقو. ة) 8 هددتاق (طعمو ال0

 ىوعلم. ل 15 008 طقم طق ةهعمامسمغاوو هك طف "ه0 نانأ ملغ

 لق مورعو ه, ها-ا[نطنعطم معوكلمدمأازل جعلكم طوع 2, ةوق م.دب 1.1 6

 ل) ]عمي 15,84. م 5 هرصتام طف ةموتسج ه طف ]عمركم هسل اطق

 هعرتاةسوغأمم. م/ث) 13 2008 ىلعز طار مق 1 ةسمروقمب اعزه هدلإل ةنح

 هم عأرموغأمصس هك طع ؟ه]1ه» أدرج ىلعع ىي) ]3 ربصقم. م) 13 هردتأق

 رورو (طممم (طعمم .مهرلق  طقغ ه0ل0ل8 اطق عمق ةغ اطق هنل هآ اطق

 مدييضمم. )(  ]12 ن008 كدبعلا نبأ.
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 دع - . ياك < طع دبر 8 9

 هلوا رك وم اماف اضأ ألاقث دو دحت هىلوأ !حكنف اذاذ لولا هم

 ماكاو ةمكأ ةلونم ريدغلا و ةاضأ عمج ءاضا لعج هناف هلمو

 3 ىصخحو ةاصح ةلونع 0 ةاضأ لعج آ دردصقو دلوأ حقق نمو

506 

 رصقيو لمد ءبمننلل ىلا اه ةءبذ تاذز نأو «لوألا موهضم 1

 بنكي نأ ءاوقلا كلذ واجأ هنرصق 0 هسلوأ مضو ءابلاب 6 اك : 2 2

 0 1 0-0 ءاسملاب 2 0 فرحأ هس لع 0 َّك
 ع

 ت5 -

 ىشعألا لاق
 تو

 انا با نحت اع يس سلا كنوع 0 نا

 نم هظفل ىف ريطن هل ملعي ال اًنم باتتكلا 00

 ا[ بيب نإ كيلي ب وكي روصقم نوح كل, سال ع يجنن
 <ليقلا اذه ىلع فلأآلاب 0 ا رتاج 5 اق ابلاقو ا
 2 تا 6 ع 2 وو 2 3 20

 ”-جلا ا توسأ كلوق ىم فلالاب بتكي ةروصقم حرا اسالاو

 س) 8 دوك طع>ءل7. 5) 8 هرصق. 6) 1256630 01 طف 1011017 -

 مع ةذدع 50205 8 6805 بابلا اذه ىم صقيو نع امسو فانا لع

 © سمشلا ءابيأ ثكحاو دانعمو. طلق مو559عور طماط ووو, 15 ةصقاعتع

 مه560 ط7 2 دم طع طوعتسدت »ع 02 ةطتق طعولتس ع ضن 2 1677

 هأةطع» 0) ظماط 8 ج20 2 م56 ءاه. © 58

 كك 7/) 85 1مقهورأو طمع ةطف 2076 7008 01 2 ديق تدنز نأو

 :ببنتلل ىلا ءاهلا 32) 85 زموومأو (طفذو أ 0:05 هصل م

 اليخو لس /) للطع 2011هرعتس ع 750105 38 23 8 ليقلا هرعع 1م 8 مانأت

 ها ةططف هيل 02 طلق مهه55ع6. 2 8 هرص- ) 8 ىويبسأ

 هنكلصأ اذا.

 )ا 25



 ه اسرق فس
 ِعَدَقُي ام اذا اَهْصْفْنَي © َناَي ةاعابأ نصف نأ بيبسلا ىناقص

 ةادأ ةادالاو ءائَبْطَو البصق سفن امناكف مع / صفذ أفا ليقي

 بلا 9!تأو م/ىلاعت هللا لاق نودع شلل ةاناو < ةروصقم « عناصلا

 ءنليقاب يكلي ريصقم لوألا روسكم زاركلا  ىفشاو < ناسحاسب

 ىلالاو < دودش ءافشا رمألا ىلع تيفي هكلوق نم 0 ءافشالاو

 نامل شبكو ىلألا نيب ىلا نجر لقي. يلألا ربك 'ليألا .ىوكفد
 رعاشلا لاق ةرجكش ىعو ةالآ عج ءالاو ؛ ىّلألا ةنمب يل عنو

 هير ةمنَع نب هللا بع وعو
 لنيعص قيس ةليبج 8 ذنوب مل هلا ىلع رق

 الا ررسكم سمشلا ايأو لحاو دانعمو رصقسو قتييام
 الثا كلذ اولضو اهنوض وهو ظغفللا ىلع فثالاب هباننكو ةروصقم

 (ةفرط لاق ليا اولاقف ءاهلا هيف تلخدأ *امبرو نعي نيب َعَمْحت
 «كيّتاب هّيَلَع مدْكَت ْمَلو فسأ هنانتل ل سمشلا ," ةايأ 9

 لوالا راسكم ءاضالاو < سهشلا 0 اولاقف اودع مّلوأ ايحتق نا

 م) 8 008 لاقف. 2) 2 ءابا. ) 8 نابر. 4#) 8 صفناز طه

 هلأ[ زج مىمطقطاوب هداز د 070 ةمعمرس اذا. 4) عناد ذا. مث) 0.

 2,113. )40  13 هدداأق طف مطماو مدععمج#و ب اطمرعو غو طق ةهعماقع

 ممالمد ه؟ طف 0١ه" ءاياو. 8) 2 ئهنع. 2 15008 طقعو اضءوض وشو.

 6#) 8 امبو. ' 2 2 ا دبعلا ىبا.. ء»س) 2 هبا. زر 8 لهثءابو

 هز اآئداط 1[ هسل 1 6و ءابأ.

 توي



 رصقلاو لوألا يغب «ةانالاو 0 لوألا روسكم ةئينآلا كحاو ءانالاو

 ةخغبانلا لاق ةدونْلا ىو ةانأ ءذ 6-0 لوف نم

 نة ءمد - ِ 0 7 3 5و نب م

 احاكن فالث فقر ىف ناسف ةداعس ةتانالاو 0 ففرلا

 انو لصالاو مايقلا دبع روش ايفر ىلا ئفور ةانأ هارطا لو

 00535 5 اينك لو ةداعت هللا لاقا زاوتلاب' ستي. كو .نم انهنأل

 00 6 وهو روصقم لوألا حوتاغم ابالاو ءارتفت ال هانعم

 كك ناصلاا ىف 00 داكي 8 ورا ل ميك لذا عاشور

 2000 كلزؤتك حا جنو 0 خع لاقي ,داولا © ءءآصأ 0 فلألاب

 آ

 ل ا ةااكيلكل ا ا 10

 ايون نم ناملا طارد اح
 3 - - نع 0ع

 9 ىمعلاب 0 ا نم مكن امف

 اهيمأرو 2 4 هيكل

 و َُث ١ ا هسا هذ 2ع 2 0 عا 5

 دودمم بصقلا فاوطا ءاباو «؟ابا ىبات رثعلا تميببأ ىف لاقيو

 رعاشلا لاق 5

  ن دوم -عو تت 2 60 022 3 <06 7 9

 قرحملا ءابألا ةعمعملا انضعب اع لبعر د برض ترس وه

 هس

 ةريبن نب كامل كْشُنأو ةمجالا ةءابالاو خيصقلا ةءابألا ّىعمصألا لاق

 «) 'ائطفع مطماو 50110154 مه853عم عودت طعم 66 ةطق ه20 ه2 ةطق

 هدعم] ح10 (ارنغت ال) 15 هدمت م0 ذدح 8: طتغ 20060 ]وة هر هود أطف

 هرماوص هه 02 ةطه 8 ل هسه اجأ. 6) ][10>. 20, 4

 0 مهسوور. 4) 82008 صير 6 8 ديف رصالا و 82 كت

 9) 8 ىغلاب. 7) 8 الطمم ءابالك.



 ءايلاب ىكنلا اذه ىنتق 6 برعلا نأ اويعزو هلوأ © ةرسلل ناوضرلا
 طظفللا ىلع 0فلألاب» ءايلاب َبَتكُي نأ اوزاجأ كلذلف اًعيمج واولاو
 < واولا 56 ناك انا ىفلألاب اذه نوبتكيف ةرصبلا لعأ امو

 فلألا باي

 نم تو ءايلاب بتتكي روصقم هئاءاس ىعو ليلا ءانآ ٌحاو ىتالا اتي

 ىلدهلا لق ىِنِإ لوقيف نونلا كسي 500 نأ ىرت الأ ءايلا

 لعتني زّيلآ 4ادح ينا ّلكأ ىف :

 يلا /يىلاعت هللا لق روصقم كلذك كارا هغوعلب ءىشل لا « ىو

 50 يتاح هكارداو قولي :قأ"َ هانا نيرطاف ريع ءاعط

 ! لكاش امو ةراوَح 5 جدت ملا ىهتنا اذا ماتيدش نأ ىنأي

 ىف ّىَرك نأ مينَح نيبو اَهنْيَب «َنيوُطي «قاعت هللا لك كلذ
 «ةرارخا ىف غلب نق ىأ هساحتنلا ريو نآ رطق نمو تعارقلا ضعب

 ةئيطحلا لاق ربخأتلاو راظننالا 70 تو 55 هلأ فب ؛انالآ امأف

 5 ءانألا ىب َلاَطَف ىرعَشلا وأ ليهس ىلا 1 تينا

1 

 هر 2 سسك خ) [مهأومل هك (طعمو او ؟05:لف 1 "ةعدلق نم "ىلا

 نم برعلا"' 0 8 فلألا. 4) 8 ءادح. «)  اناو. /) 8 لجو زع.

 0) ]ل؟هرسب 38,53.  ل,) 8 هن. ا 1 هرت. 8 1 /) 1>. لكام وأ.

 مز ]عه طلب 44. دل 13 هرصتام طف مدهققرجو هك طف ]ممركتتم ةنتل ط6

 م05لق اطمأ ؟ه)]10هؤ؟ مق ذل“ ةق تآرقلا. ن) 1طو 00 ؟هعلق هدرتم اد

 1[. رد) 1 نم
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 از ا راك روصقم لكورا < قيواو نين نوفيجبن: توم

 ةينثتلا وأ لعفلا ىلا ةنملكلا فيرصتب هنكتماف عونلا اذهل افلاخت

 هغلأ 5 تيناك ناف قاقتنشالاو ثيبناتلا وأ ءاعلاو فلأآلاب « عمجملا وأ

 ماعلا لك ناو ظفللا ىلع لالا م تتك دأو نم لكيم

 ا ةيركات اسخل نأر رايتخألا ةيجلا لع: ءايلابا ةيسقك .ةيحتم

 هرثأ توفق ليقت واولا 7 3« نبل فيالاببا اعف ظفللا

 صحو * 27 نايحت ءدينتلا ِق ليقن كذأل ءايلاب ىَحر بتكتو

 لوقت كنأل فلآلاب اطقو تايصح عملل يف 0 كنأل ءايلاب

 فلألاب اشعلاو ني كاملا ىف ليقت كال ءاملاب ىعلا او تاوطق

 ةتلك ىلع ناك ام اوبتك دقو ءايشع ةأرما ثيناتلا ىف ليقث كذآل

 دلل الاب ويح مي ىو ايلا فرعا عطتسوأوابروصقملا  ىما, فرحأ

 اكل ردنا زهر اللا حا كلذوا نيفلأ' نيب وا عملا فاك
 للا لح الا فاوذأ نم فوز ءايلانا ثتكي  ىوللاب قه ىاجناو

 اكل ذل للم انه ريفا ىف ناك انور ءاواج 2 تنوفللو ا ئاجأ

 ناك“ نأ 00 5 2 0 كا هلصا

 4 8 هدصتكو ةطف 2011ه زن 5008 38 197“ 9 قاقتشالاو. م) 8

 ناك. 60) 18 تبتك. -(2) 8 تيبتك. 6 8 2- /) 8 هدحنأق

 طم ىطمام 211هى3م4 مدقدوعو ه5 2و ه8 ءاوشع ةأرمأ. 9) لطف 01-

 1هرتس ع مه5:5عم ه8 101 ه5 وأولا تاوذ 15 متووزسع اذ 7) 8

 0 الو 2) 8 طقف ةطق 0 77005



 جوؤغتا 2 لبق لاحفملا قف نضام اذا ةربصقو ةريباصق هقأرمأ لاقبو

 ريثك لاق
 ٍمناهبلا هاسملا رش اًطْضْلا راصق 3 مل لاجحلا تاريصق نعيد

 دودمملا 57 3 ملعاو «ريصقلا رتكبلاو رتهبلاو رئاكبلا ىوربو

 ناك ناو ءايلاب بتكيب نأ راينخالف اًدعاصف فرحأ

 وضو فرحأ ةعبرأ ىلع روصقم هذأل ءايلاب هبنكت ىَهْلَم وحن واولا

 ترثك او. فلألاب بنتك هاي خا لبق: ناك ناف' واولا ١تاوكا نم

 هييتكف نيءاب نيب عمجل اومرك مهناف اياورو اياطخ وحن هفورح
 هتبنت اا بتكي ام عيمج تلصو ناف ظفللا ىلع فلألاب

 نم نأ ام ّلكو 4كلأاذ هيأ امو كاحرو ءكالبخ و فئألاب

 ا. كظشيالا نأ عيان ا فيلل ف ا ةتلث 1 روصقلل

 عضوم ىو انهه 0 ةددع ف وشل ع « للجو وع 5

 امم رثكاب ىنعملا اذع ناحكاتما ىلا اضيأ جان 2 مئاوقلا رخآ

 ليلك ىأل كيلا تاوبذ م وأ واولا تاون نم ناك هل تودكذ

 تاوذ نم

 ن
 نوكب نأ 508 و تووش 2و ثوعو لثم مالللا 3 سبب هك معز

 نيعلا كلذكو واو ماللاو 2 هنم 7لعفلا ءافو فرحأ ةثلث ىلع
 نولوقي الو الوقلا نم وهو َتيبَق نيلوقي مهنأ ةىرت الأ ماللاو

 ه) 13 ارما. ةز 2 هرصتاو ؟عورس طقم 0 فرحأ زاعبرأ ص أطق هعحأ !ذهع.

 0 8 كالهج. ) 8 دهبشأ. 0 150م. 70,16. مر ظرفجحتي. و9) 0

 1[ ]3 "كأمو لعفلا, )8  13 همعمصومانقأ]' قرب.

 اتدب
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 فيي

 ع

 ىف روصقملا عيممجو نامحر ىب حرا ةخايغقتا ق ليقنو امصعلاب هنتوصع

 7 جرو اصع هذه كلوقك دكحاو لطفل ىلع © ضفشلو بصنلاو عفرلا

 هنال نيونخلا هقحلت 0 ىدرو اصعب ةتررضو ا اصع تيأرو

 طفل ىلع اضيأ 8 0 نيونتلا دقحأن م افرصخم رهغ 07 نر 17 4

 ىلبدح تيارو كح هذف كلوقك باورعالا هوجو عيبمج 8 سدداأو

: 1 3 0 7 1-1 

 هقكلتو بارعالا هبلع ىرج كناف دودمملا ءاماو ىلبكاب تررمو

 ءادرب تررمو أدر تيأرو هادر اذه لوقت اًقرصنم ناك اذا نيوئتلا

 01 لف مليفتت ةتارتت ملك ةقيرعإ فرصتم: بيغ ناك ناد

 ىلك م امو قر اصنع بمس اهنأو داء هكا ترومو أري تيأرو

 ناكم كلا ا ا ل 0 دغلأ ايم اصوقنم كلذ

 نذل - د 00 عد اهلخدي ملف نيتكركتملا واولاو ءايبنلا

 صوقنم ّلكف ةكرمل تصقت اهنأل اهناصقث هجو اذهف كرَكتَت ال فنألا

 لا نال [كيننم يني لاك يلو اجلا ب» رخآ نآل روصقم

 ايهلبق ام ىاتغنال واو وأ هب نم ةلدبم فلأ هزخآ امم انركذام وه
 +لاق 5اذكه نوكن مسالا رخآ ىف فلأ لك تسيلو امهكركاتو

 5 نع رصف ا ًاريصقم روصقملا 0 امنأو هيولاخ هللا 0 وبأ

 -و ع

 0 58 0 6) 5 0 وأ. 6) 8 طقق طق 50 7008 12 4

 0) 8 هرصتخو طف 5008 سوس هنأل 0 دوت 28 !١

 امانا مر 82 تلقف. ١١ و) 8 اًضوقنم ةلدبم هةفلأ اع كلذ. 28

 ىدكف . 2) 2 هرداتو ةطق مطمافم مهقو5 عم ظعورح طقانو غ0 طع 656

 ه1 1[كسانةهج وتسع هصق ةطف هعمامسه1مد ةطهأ 201105 16. ) لكما, 55, 2.



 م

 1 © و م 8 © 6 3 1 7 ١

 نيكي نبا نود هلتعم وأ التعم نوكي_ نا نود ميو ابلصا

 هانركذ ام عيمج اًلوأ فرعي نأ فرحلل بلطلا فلكنف اًهيك

 مّحاعملا فورتم نم هيف ام لوأ نوكي ىذلا بابلاب انأدب كلذلف

 ىلع بتكت اهنأل ةملكلا لوأ ىف 2و افلأ اهانيّمس امثاو < قلألا

 أ ةحوننغم "5 ترناك زنهومضم ة خئلكلا لأ ترناك اذا فلا ةروص

 ىغبنيو ةئملللا لوأ ىف « نوكن ال فلألاو ف :قيقلل ٍَق و ا

 ىنعسصم امو دودمملا امر ءامسألا نم روصقملا ام ركذن نأ

 هبلع ففنا ام « ىلع دودمملف «اصوقنم ريصقملا ضعب 4 مهتيمست

 كلوقك ةرئاز فلأ دعب ةره هخآ ىف كعناك , 592065 بحنلا لغأ

 مسأ كك 9 :يلع اقفنا ام ريصقاو ءاركو 9ابّلعو ءادرو 9انقو مة

 كلوقك ةدئاز ريغ وأ تناك ةدئار ظفللا ىف ف فلأ هرخآ ىف تيناك

 ريصقما امأف <  ىزعسو ىوقتو ىقنو ىرشبو ىشرمو ىهلم

 نم ةلدبم هرخآ ىف ىلا هفلأ تناك ام وهف اصوقنم مسي ىدبلا

 اهنم لدا ةكرحع 0000 00 ع و هاو ىأ -

 0-0 3 2 لصألاو نف نىم ءنأل :ءابلا نم 20
 0 / ١

 فلأ امهنم لكبأ امهلبق ام جتفناو هايلاو واولا تكرحات املف

 ليقت نكنأل ىححرو بصع 7 ههبخ لصألا / نآكو ىو اضع كلذكو

. " . 0 

 04) 15 1 (طم >هم08 كثار وأ ادئاز نوكي نأ نود همو همتويتسقلا ل

 30060 طن هكاممسمملف ةممو0. مز 13 ملك صوعأاإلا 0 1 نيكي.

 0) ١] خبمس. 0) ]8 هرم. مر ١ همتعتسملاو' ارق هلاممعدعلم ةطقصمجف0 انإل

 ةصسماطع» طمصل اضأام ءاث. ي2) 8ورخكنلا لغأ بلع لفنثا. 8) .0 1١

 1ث اب 4 ]5 هرت. / 13 هرن. هز 13 ايمث.
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 نم ضعب لك 3 ٠ :ثاجحاشو هعمجو ار هتينتتب )1 أن مد <دودهلم او

 فورتح رداس 0 نال رم انءادتبا 000 اذه انباتك ارقي

 3 اهب ءادتبالا 1 ل لو 1 فرح اهنأل مكاعملا

 سيلا أاميخف باذنلا اذه 8 انضرع سيلو < نيعلا اتانكا و هباننك

 باتك أل نيعلا باتك ىف ليلكل ضرغك فيلاتلا نم عوذلا اذهب

 باسكلا نم ةعضوم لح 01 م فرخا بلاط ١ نيل

 كئاؤولا افرعو علا 8 رظن ل3 نوكي 0 الا ارقي نأ را نم

 بتارمو ىسامكلاو ل ىنعاير لاو ىتالتلاو / حيحصلاو ليسا 1 يلصألاو

 ام ىلع غلاك فيرصعتو :فشلاو ناسللاو فاكلا نم فورتكلا

 ام اهقاحناو تاكرذل هوجو ىلع ظفللا ىف اهفيرصت هوجو نم نكمي

 يانجو < ةدايز الب اهغيرصت دعب كئاوزلا عضاومو كئاوزلا نم ليمتكأ

 مالكرظح 3 اهنم ليلخا لصو ىنلا قيوطلا ماعي 1 5 اذه عم

 نيعلا 0 نم بلطي ام فرع ءايشألا هدف ملع مم برعلا

 ىصقت  انأل تفذملا اذه ريغ: تاتللا !اذه ىق ءيلا 0 ىذلاو
 ١ ع

 ,نىوندسب نأو 7 هباطب ام هك فرم هل ىلع برقذ نأ تل 2

 لوأ ىف نوسكي نأ عاردن ملف ملعتملاو ملاعلا م توا ملعلا

 50000 در ل نوكيا نأ نود ىلصأ,انح ةنملكلا

 «0) 8 هديت. )5  8 همو60>2م1817 ثينتن. 0 8 2008 هللا ءاش نأ

 تلاع 0) 2 ركفتي. 6) 2 ةهممدعم0817 لشعما. / 5 5 ديا 0

 9) 8 هرص١ 7) 8 دنم مطعتمأ7. 2) 8 فرعي. ) 8 لصألاو. 7 82

 طف رو 7008 11 عملا جكصلاو. 7 58 0 أ. 7 5



 ميحرلا ىمتحرلا هللا مسي

 اذع كالو «ىنب ةديلولا نب دمحم نب دنيحا سايعلا بأ « لق

 رمغو اَسيِبقَم هنم راك ام دودمملاو ريصقملا 4ديف ركذن باتتك

 هبلاط ىلع فرخ وجو َبرَقَيل مجاْعَملا فورخ ىلع افلم سيق
 اتوبإ ناك امب باتكلا اذه ىف انأدتباو هعضوم نم هجارختسا 1

 هقيرط أل هعمجي سايق الو هرصخحي هل كح الامم اوثنم اًقرفتم

 هب ةيانعلاو رثكأ هنع /مدلأسملاو ؟ طقف عامّسلا اهنم مّلعي «ىتلا

 هَلَعْحَي م نأ ربخملا ىلعف هتاح هذف تناك امو نشأ لئاسلا نم

 هل ريصقم بابلا عقو ناو همالك ردص ىف ممَدقيو هربَخ لوأ ىف

 10 معبتت م مث هلوأ ىف :هانمدق 8 ِرَصْقُي فرح وأ دوديمملا نم ريظن

 هذع ىنذلا دودمملا مث دودبملا نم هل ريظن ال ىذلا روصقملا

 روصقملا نم اَسيِقَم ناك ام ايكذ فورحلا تسمث اذاو *هليبس

 هز 1غ رصمو طع عوصعساطو"ع0ل هه 1 طقكو مملصسأف0 هديغ ص اطق ]!!غ-

 ممعو 1م 00ه عغادسب أطمأ طف طععجتس متسع ه1 طف (ةهدغ زق طمقول مخف"عأ)

 هد اطقم وو 23[هم, 13 لع. 1آ83ةعوازصعصقتف) هضصل 1” لزم. ”هنكقت ةنقتق).

 "طع اطلعت 8[2. آ, (مذع. آ[رمد 03 توصعأف) طمق ]1هقأ طف (طبعوم ةرقأ |نمكعق

 هصل لمعم تمغأ طععجتم تسكأأا ةلاورع طق زذدغعوملسعغامسب اص اطق طقطعقلع

 هلأكر ىتخط طف ورقم نتمأ60 8.7. هدر ل جرجرتملا هن 5 مكشت نادم

 ن) ]13 لبلو ضورع]إل. ) 13 هرصناف. 4) 1 هممدومدقاإ اهمك. هل 5

 ىذلا, /) 8 زلاسملاف. 0) 13 ممامم همعمصعمسماورن تاربخملا )8

 دل. 7 "طلع ممملتموج ه6 12 زه ام اطم ميولهم ول غم ؛طمك هأ 13 دانرك ل

 /) ١] ءهامبسب ىدخ.

 1656/70 هكا
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